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Notat om handelsnormer for fjerkrækød
Fødevarestyrelsen har opdateret ”Notat om handelsnormerne for fjerkrækød jf. bilag
VII, del V i RFO 1308/2013 (markedsordningen for landbrugsprodukter)”. Det opdaterede notat er dateret 18. maj 2015.
I det nye notat fremgår det, at ”tilberedt fjerkrækød ikke under nogen omstændigheder
må anvendes i nye tilberedninger”. Der er ikke tale om ændring i handelsnormerne,
men præcisering i fortolkningen af handelsnormernes tekst, som ikke har fremgået tydeligt af det tidligere notat fra 26. april 2010.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 889 om tilsætning af næringsstoffer til fødevarer af 10. juli 2015.
Bekendtgørelsens bilag 1 omkring generelle tilladelser er opdateret. Opdateringerne
omhandler kategorierne vedr. læskedrikke og sportsprodukter. Herudover er der
kommet en ny kategori for VLCD produkter (Very Low Calorie Diet).
Bekendtgørelsen trådte i kraft 15. juli 2015 og samtidig ophørte bekendtgørelse nr.
1194 af 11. november 2014 af samme navn.

Danmark

Mærkningsvejledning
FVST har udsendt en ny mærkningsvejledning dateret 8. juli 2015. Vejledningen kan
findes på
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kemi%20og%20foedevar
ekvalitet/Mærkning/Mærkningsvejledning%20juli%202015.pdf
Vejledningen er opdateret på flere områder, men nedenfor nævnes kun de områder,
der vurderes at have særlig interesse i forbindelse med mærkning af kød og kødprodukter. Bemærk, at der er flere opstramninger i den danske fortolkning af mærkningsbestemmelserne.
Det nævnes nu i afsnit 6.1 Oplysning om navn og adresse, at det er tilstrækkeligt at
anføre en webadresse, når varerne sælges i Danmark. Afsnit 6.3 Oprindelsesmærkning beskriver anvendelse af illustrationer med flag, herunder at det som udgangspunkt gælder, at der ikke må anvendes danske flag, med mindre råvaren er af dansk
oprindelse. Hvad der forstås ved råvaren i denne sammenhæng fremgår ikke klart, og
det anføres da også, at vurdering af vildledning beror på en konkret vurdering.
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I afsnit 7.6 Obligatoriske oplysninger, der skal ledsage fødevarens varebetegnelse,
står, at hvis varebetegnelsen er angivet flere steder på fødevaren, skal de eventuelle
obligatoriske oplysninger følge varebetegnelsen hver gang. I afsnit 7.6.2 om fødevarer, der har været nedfrossede, men som sælges optøede, er der indsat et eksempel
vedr. marineret optøet kød, som efter vores fortolkning ikke er i overensstemmelse
med forordningsteksten, hvilket vi har skrevet til FVST. Afsnit 7.6.6 om tilsat vand er
ændret, så teksten fra forordningen anvendes som grundlag. Det anføres, at det er tilstrækkeligt at anføre oplysningen ”tilsat lage”, og at ordet ”vand” ikke behøver fremgå.
I afsnit 12.1 Krav til holdbarhedsmærkningen står nu, at senest 1. januar 2020 skal
udtrykket ”bedst før” bruges i stedet for det tidligere ”mindst holdbar til”. Det fremgår
dog, at ændringen skal ske ved først givne lejlighed. I afsnit 12.2 Angivelse af holdbarheden er beskrevet, hvordan udtrykket skal anvendes. Der er tilføjet et nyt afsnit
12.8 Markedsføring af udløbne fødevarer. Afsnit 12.9 Mulighederne for holdbarhedsforlængelse understreger, at fødevarer mærket med ”sidste anvendelsesdato” ikke
kan holdbarhedsforlænges, mens varer mærket med ”bedst før” efter en konkret vurdering og med en fornuftig begrundelse kan holdbarhedsforlænges både før og efter
udløb.
Afsnit 14.2 Mærkning af hakket kød med fedtindhold understreger, at hakket kød skal
mærkes med de obligatoriske oplysninger om indhold af fedt og collagen/protein, også når det er mærket med det nationale identifikationsmærke. Det fremgår, at der for
formet kød som f.eks. burgers ikke er krav om angivelse af oplysningerne. Vejledningen skriver, at der ikke er tolerancegrænser ved angivelser af fedtindhold i den obligatoriske mærkning, hvilket er en opstramning i forhold til den tidligere vejledning.
I afsnit 14.7 Oprindelsesmærkning af fersk, kølet og frosset kød fra svin, får, geder og
fjerkræ er beskrevet hvilke typer af varer, der er omfattet af den obligatoriske mærkning.
Afsnit 18 Allergene ingredienser er udvidet bl.a. med nye eksempler.
Der er flere ændringer i den nye vejledning end beskrevet ovenfor, herunder er visse
emner udgået, da mærkningsforordningen ikke er fuldstændig i overensstemmelse
med den tidligere bekendtgørelse.

Danmark

Kontrolvejledningen, opdateret
På Fødevarestyrelsens hjemmeside kan man finde den generelle kontrolvejledning,
der indeholder de generelle retningslinjer, som de tilsynsførende følger, når de er ude
og kontrollere virksomheder og dyrebesætninger.
Kontrolvejledningen er revideret 16. juni 2015 og kan ses på nedenstående link (uden
bilag):
http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Kontrolvejle
dning/Samlet_kontrolvejledning.pdf
Oversigt over seneste opdateringer af det enkelte kapitel/bilag kan ses på dette link
(senest opdateret 26/6-15):
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http://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolstyring/Kontrolvejle
dning/Oversigt%20over%20opdateringer%20af%20kontrolvejledningen.pdf
Ovenstående 2 links og link til de enkelte bilag kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

Danmark

Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9903 af 9. juli 2015 om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande. Vejledningen er opdateret i forhold til ophør af
Plantedirektoratet og overgang til NaturErhverstyrelsen, samt implementering af liste
over kontrolorganer og –myndigheder, der må kontrollere efter ækvivalente økologiregler for bestemte produktkategorier i bestemte tredjelande.
Vejledning nr. 9182 af 23. april 2009 er ophævet.

EU

Ændring af TSE-forordningen
Med Kommissionens forordning (EU) 2015/1162 af 15. juli 2015 om ændring af bilag
V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 om fastsættelse af
regler for forebyggelse af, kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalapatier er reglerne for krav til fjernelse af SRM, fra dyr stammende fra
lande med ubetydelig BSE risiko, lempet.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1162&rid=1
Dette betyder, at for lande med ubetydelig BSE-risiko (herunder Danmark) er der krav
til fjernelse af følgende typer væv, som er defineret som SRM.
Kvæg: kraniet uden underkæbe og med hjerne og øjne samt rygmarven for kvæg over
12 måneder.
Får og geder: kraniet med hjerne og øjne, tonsiller og rygmarv fra dyr på over 12 måneder eller med en frembrudt, blivende fortand.
Dette betyder, at tarmen ikke længere er defineret som SRM for dyr stammende fra
lande med ubetydelig BSE-risiko. Ændringerne træder i kraft på 20. dagen efter offentliggørelsen, hvilket betyder 5. august 2015.

EU

Forordning om grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer,
ændring
Kommissionen har udsendt forordning 2015/1137 om ændring af forordning 1881/2006
(om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i fødevarer) for så
vidt angår grænseværdien for ochratoksin A i krydderier af Capsicum spp.
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Grænseværdien for ochratoksin A i Capsicum spp (tørrede frugter deraf, hele eller
formalede, herunder chili, chilipulver, cayenne og paprika) ændres til 20 µg/kg (indtil
31/12-2014 var grænseværdien 30µg/kg, og fra 1/1-2015 har den været 15 µg/kg).
Ændringen sker i erkendelse af, at ugunstige vejrforhold i løbet af vækst og høst ikke
altid gør det muligt at opnå den tilsigtede lavere grænseværdi på 15µg/kg.
Forordning 2015/1137 kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1137&rid=1
EU

Forordning om aromaer, fjernelse af visse aromastoffer
Kommissionen har udsendt forordning 2015/1102 af 8. juli 2015 om ændring af bilag I
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår fjernelse af visse aromastoffer fra EU-listen.
5 stoffer udgår af del A i bilag I i aromaforordning 1334/2008, da der ikke er fremlagt
supplerende videnskabelige data. Det er stofferne: 1-methylnaphthalen, furfurylmethylether, difurfurylsulfid, difurfurylether og ethylfurfurylether.
Fødevarer, der indeholder de nævnte aromastoffer og som er lovligt markedsført eller
mærket indtil 9 måneder efter ikrafttrædelsesdato for forordning 2015/1102, men som
ikke opfylder kravene i del A i bilag I til forordning (EF) nr. 1334/2008, kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato.
Forordning 2015/1102 kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1102&rid=1

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdatering til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt
til kød og kødprodukter. Revision 28 er dateret 6. juli 2015. De stoffer, som er tilføjet
listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 28:
http://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES

