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Vejledning om næringsdeklaration – ny
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om næringsdeklaration nr. 9697 af 4. juli
2016. Samtidig ophæves vejledning nr. 9498 af 4. juli 2014 af samme navn.
Vejledningen er opdateret med følgende ændringer:


Afsnit 6.2 er rettet så det tydeligt fremgår, at glycerol (E422) i fri form ikke er omfattet af definitionen på fedt, men er et polyol



Afsnit 7.2.1 er rettet så det tydeligt fremgår, at det for ikke-færdigpakkede fødevarer alene er den forkortede version af næringsdeklarationen, som kan angives pr.
portion



Afsnit 8.2 er rettet så det kan accepteres, at næringsdeklarationen kan anføres i 2
kolonner, såfremt oplysningerne er tydelige og samlede. Eksempel i bilag 2.



I Afsnit 5.1. er begrebet ”små mængder” uddybet.

Kravet om obligatorisk næringsdeklaration på færdigpakkede fødevarer træder i kraft
13. december 2016. Visse varer er dog undtaget i henhold til bilag 5 i forordning
1169/2011, herunder uforarbejdede produkter, der kun indeholder én ingrediens eller
kategori af ingredienser (f.eks. kød). Disse undtagelser er beskrevet i vejledningens
afsnit 5.

Danmark

Vejledning om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 9686 af 30. juni 2016 om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder. Vejledningen er en vejledning til forhåndsgodkendelse, som beskrevet i bekendtgørelse nr. 536 af 1. juni 2016 om forhåndsgodkendelse af indretning af fødevarevirksomheder, som blev omtalt i Lovgivnings-Nyt nr. 4, 2016.
Vejledningen uddyber indholdet af bekendtgørelsen.
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Glutenfri og laktosefri produkter
Reglerne om fødevarer til særlig ernæring ophæves pr. 20. juli 2016 og erstattes af
forordning 609/2013 om fødevarer bestemt til spædbørn og småbørn, fødevarer til
særlige medicinske formål og kosterstatning til vægtkontrol.
Hidtil har betegnelsen “glutenfri”, “meget lavt indhold af gluten” samt ”laktosefri” været
reguleret som fødevarer til særlig ernæring.
Dette medfører, at der fra den 20. juli 2016 ikke længere er krav om, at disse produkter skal notificeres til Fødevarestyrelsen.
Glutenfri:
For betegnelserne “glutenfri” og “meget lavt indhold af gluten” er der en ny forordning:
Kommissionens gennemførelsesforordning 828/2014 om kravene vedrørende information til forbrugerne om fravær eller reduceret forekomst af gluten i fødevarer.
Der er ikke store ændringer i reglerne, men som noget nyt kan fødevarer, der kan bære mærkningen “glutenfri” og “meget lavt indhold af gluten”, forsynes med angivelser
som f.eks. ”egnet til personer med glutenintolerans” eller ”egnet til cøliakere” (se forordningen).
Se evt. Fødevarestyrelsens hjemmeside
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Glutenfri-produkter.aspx
Laktosefri:
Fødevarestyrelsen forventer, at Kommissionen vil vedtage nye regler for betegnelsen
”laktosefri”, men ved ikke hvornår. Indtil der vedtages EU- regler vil Fødevarestyrelsen
fortsat anvende de gældende retningslinjer, der er baseret på den fælles nordiske
rapport ”Dietetiske næringsmidler” fra 1993.
Retningslinjerne er følgende:
Produkter kan mærkes med "laktosefri", hvis de ikke indeholder mere end 0,01 g laktose pr. 100 gram.
Produkter kan mærkes med "lav laktose" eller "laktosefattig", hvis de ikke indeholder
mere end 1 g laktose pr. 100 gram.
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Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 21. juni 2016 er der opdateret i bilag 11C om dokumentation af
kontrol på veterinærområdet.
I punkt 3.1.7 om import af levende dyr og animalske biprodukter (veterinær importkontrol) fremgår det nu tydeligt, at importkontrol af levende dyr eller animalske biprodukter
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uden anmærkninger alene dokumenteres ved importdokumenter og altså uden kontrolrapport.
I punkt 6.6 4 om partshøring, vejledning, bemærkninger mv. er det uddybet hvad der
kan skrives i kontrolrapporten, så det ikke misforstås.
Med opdateringen 1. juli 2016 er appendix 1 i bilag 11 opdateret
Med opdateringen 8. juli 2016 er kapitel 13.6 om ”Påbud og forbud” opdateret. Ændringerne er inden for veterinærområdet. Tidligere stod der, at der ikke kunne give forbud indenfor dyreværnsloven, kun påbud. Dette er ændret, da der nu også kan gives
forbud på dette område, også når det gælder transport af dyr.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/fvst_ansvar_opgaver/Sider/Kontrolvejledningen.aspx

