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Indførsel af fødevarer med særlige restriktioner, ændring
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter, nr. 1335 af 11. december 2014.
Ændringerne i forhold til bekendtgørelse 1168/2014 er:
§ 4 stk. 1 om samhandelsland er ændret, da Grønlands status som samhandelsland på fisk ikke tidligere var præcis nok
§ 23 om krebsdyr fra Myanmar er ophævet
Bekendtgørelsen trådte i kraft 8. december 2014
Se evt. yderligere oplysninger på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Restriktionsbekendtgørelse,fødevarer.aspx

Danmark

Tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød m.v, ny bekendtgørelse.
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v., nr. 1318 af 11. december 2014.
Bekendtgørelsen fra 2000 er ændret, således at mærkningen af salt tilsat jod skal følge bestemmelserne i fødevareinformationsforordningen 1169/2011.
Husholdningssalt tilsat jod må mærkes med ”Salt er tilsat jod efter krav fra Fødevarestyrelsen”
Bekendtgørelsen er også omarbejdet og forenklet.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 13. december 2014 og samtidig blev bekendtgørelse nr.
627 af 29. juni 2000 med samme navn ophævet.
Produkter, der er markedsført eller mærket inden den 13. december 2014 i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 627 af 29. juni 2000 om tilsætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v., kan markedsføres, indtil fødevarelagrene er opbrugt.

Danmark

Bekendtgørelse om næringsdeklaration, ophævelse
Fødevarestyrelsen har ophævet Bekendtgørelse nr. 910 af 24. september 2009 om
næringsdeklaration m.v. af færdigpakkede fødevarer.
Bekendtgørelsen ophæves, idet næringsdeklaration af fødevarer fremover er reguleret af Europa-Parlamentet og Rådets Forordning (EU) nr. 1169/2011 af 25. oktober
2011 om fødevareinformation til forbrugerne. Forordningen ophæver Rådets direktiv
90/496/EØF af 24. september 1990 om næringsdeklaration af levnedsmidler, hvorfor
den danske bekendtgørelse også ophæves.
Ophævelse er sket pr. 13. december 2014, hvor forordning 1169/2011 trådte i kraft.
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Bekendtgørelse om mærkning, ny
De fælles EU mærkningsregler i EU's fødevareinformationsforordning er i Danmark
blevet suppleret med bekendtgørelse nr. 1312 af 5. december 2014 om mærkning
m.v. af fødevarer.
Bekendtgørelsens krav skal overholdes for varer, der sælges i Danmark, mens dette
ikke er nødvendigt, hvis varerne sælges i et andet medlemsland. Bekendtgørelsen viderefører en række af de bestemmelser fra den tidligere mærkningsbekendtgørelse,
der ikke er indeholdt af fødevareinformationsforordningen. Desuden fastsætter bekendtgørelsen regler om, hvordan oplysning om indhold af allergene stoffer skal gives
for ikke færdigpakkede fødevarer.
Bekendtgørelsen fastsætter bl.a., at mærkningssproget skal være dansk eller et andet
sprog, der kun uvæsentligt adskiller sig fra dansk.
Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelsen om, at færdigpakket hakket kød,
hvis sammensætning ikke lever op til kriterierne i fødevareinformationsforordningens
bilag VI, del B kan mærkes med et særligt nationalt identifikationsmærke. Dette mærke skal være cirkulært og indeholde virksomhedens autorisationsnummer foroven og
tallet 1 forneden i cirklen.
Af bekendtgørelsen fremgår, at fødevarer skal mærkes med oplysning om hvilket parti, de tilhører (lot-mærkning). Det er dog ikke nødvendigt at anføre partiidentifikation,
hvis fødevaren er mærket med en holdbarhedsdato, der mindst omfatter dag og måned.
Bekendtgørelsen, der indeholder visse overgangsbestemmelser, trådte i kraft 13. december 2014, og samtidig blev bekendtgørelsen nr. 1308 af 14. december 2005 ophævet. Det skal dog bemærkes, at der principielt ikke er en overgangsperiode i forhold til overholdelse af fødevareinformationsforordningen. Fødevarestyrelsen har dog
tilkendegivet, at der ved kontrol af de nye mærkningsregler i første omgang vil blive
ydet vejledning, og at der ikke vil blive sanktioneret, med mindre der er tale om overtrædelse af de hidtil gældende mærkningsregler.

Danmark

Bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning m.v. af oksekød, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1281 af 5. december 2014.
Afsnittet omkring frivillig mærkning af oksekød (tidligere § 4-9) er udgået, idet der ikke
længere er særlige regler angående registrering af frivillig mærkning, som følge af
forordning 653/2014 om ændring af forordning (EF) nr. 1760/2000 for så vidt angår
elektronisk identifikation af kvæg og mærkning af oksekød.
Herudover er der som følge af forordning 1308/2013 om fælles markedsordninger
sket en ændring i forhold til mærkning med slagtealder for kalvekød.
Lyst kalvekød (kategori V) skal mærkes med ”Slagtealder; under 8 måneder” (tidligere
....op til 8 måneder).
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Kalvekød (kategori Z) skal mærkes med ”Slagtealder; fra 8 måneder til under 12 måneder” (tidligere... fra 8 måneder til 12 måneder).
Bekendtgørelsen trådte i kraft 13. december 2014 og samtidig ophævedes bekendtgørelse nr. 29 af 17. januar 2011 af samme navn.
Danmark

Lov om næringsbrev, ophævelse
Med lov nr. 1370 af 16. december 2014 ophæves lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder jf. lovbekendtgørelse nr. 1205 af 14. oktober 2013. Ophævelsen sker
pr. 1. januar 2015.
Dette betyder, at man som erhvervsdrivende ikke længere skal have et næringsbrev.
Herudover opkræves der heller ikke gebyr for at være optaget i Næringsbasen for
2014.

Danmark

Vejledning om mikrobiologiske kriterier for fødevarer, ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 10240 af 27. november 2014 om mikrobiologiske kriterier. Vejledningen erstatter en tilsvarende vejledning nr. 9809 af 23.
december 2005.
Vejledningen er opdateret i forhold til senere ændringer af forordningen og er nu også
opbygget som de øvrige nyere vejledninger fra FVST med henvisning til bagvedliggende lovgivning, som er aktive links i de elektroniske udgaver af vejledningerne.
Herudover er vejledningen suppleret med vejledning på områder, som erfaringsmæssig har givet anledning til spørgsmål. F.eks. er afsnittet omkring Listeria udbygget med
mere tekst omkring undersøgelser for Listeria monocytogenes i produktionsmiljøet.
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/25_PDF_word_filer%20til
%20download/04kontor/Mikro%20zoonose/Vejledning%20om%20mikrobiologiske%2
0kriterier%20for%20fødevarer.pdf

Danmark

Vejledning om mærkning af fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning nr. 10352 af 19. december 2014 om
mærkning af fødevarer. Vejledningen er tilpasset fødevareinformationsforordning
1169/2011, og har i et stykke tid været at finde på FVST hjemmeside uden nummer,
men kan nu findes i Retsinformation.
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Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet en opdatering til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 23 er dateret 8. december 2014. De stoffer,
som er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 23:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

Redaktionen ønsker vores læsere et godt nytår

