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Ny Lovgivning
Danmark

Frivillig dyrevelfærdsmærkning – svinekød
Miljø-og Fødevareministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 225 af 6. marts 2017 om
frivillig dyrevelfærdsmærkning for svinekød.
Den frivillige ordning fastsætter 3 niveauer for supplerende krav til besætningerne ud
over de almindelige lovkrav på dyrevelfærdsområdet. Desuden beskrives krav til
egenkontrol i besætninger og på virksomheder, der fremstiller fersk, hakket og tilberedt svinekød under ordningen. Der er udarbejdet et særligt logo for hvert dyrevelfærdsniveau.
Før en virksomhed må slagte eller markedsføre svinekød under den frivillige mærkningsordning, skal aktiviteten anmeldes til Fødevarestyrelsen. Der skal udarbejdes
særlige egenkontrolprocedurer, herunder sikring af sporbarhed.

Danmark

Vejledning om sporbarhed
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om sporbarhed – fødevarer, marts 2017.
Vejledningen kan findes på FVST hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Vejledning_om_s
porbarhed_foedevarer.aspx
Vejledningen er udarbejdet for at give et overblik over de forskellige eksisterende lovgivningsmæssige krav til sporbarhed og for at give eksempler på, hvad FVST vurderer, der er god praksis i forbindelse med sporbarhedsdokumentation m.v.
Vejledningen dækker generelle krav til sporbarhed for fødevarer, animalske fødevarer, spirer/frø til spiring og GMO. Sporbarhed for fisk og fødevarekontaktmaterialer er
ikke dækket af vejledningen.
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Vejledning om økologiske fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om økologiske fødevarer, februar 2017.
Vejledningen erstatter vejledning dateret januar 2015.
Vejledningen er opdateret i forhold til bekendtgørelse nr. 1404 af 3. december 2015
om økologiske fødevarer. Der er primært tale om en række præciseringer, fortolkninger og konsekvensrettelser.
På FVST hjemmeside kan ses en oversigt over ændringerne:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Vejledning-om-økologiskefødevarer.aspx?Indgang=F%c3%b8devarer&Indgangsemne=%c3%98kologi&

Danmark

FVST kampagner 2017
Fødevarestyrelsen har offentliggjort de planlagte kontrolkampagner for 2017 på deres
hjemmeside.
Af relevante kampagner kan nævnes:


Sporbarhedskampagne (april – september)



Oplysning om allergener (maj – august)



Varmebehandling af fødevarer



Skadedyrssikring i fødevarevirksomheder (september – november)

Yderligere oplysninger om de nævnte og øvrige kampagner kan findes via nedestående link.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Kontrolkampagner/Kontrolkampagner_201
7/Sider/Kontrolkampagner_2017.aspx

Danmark

Ny næringsberegner udviklet for Miljø- og Fødevareministeriet
DTU har udviklet et program for Miljø- og Fødevareministeriet, som gør det nemmere
og hurtigere for fødevarevirksomheder at beregne næringsindholdet i deres produkter.
Baggrunden for udviklingen er kravet om obligatorisk næringsdeklaration fra december 2016 samt et ønske om at gøre det nemmere for særligt små virksomheder at
overholde kravet.
I næringsberegneren indtastes ingredienserne, og herefter beregnes næringsindholdet på baggrund af tabelværdier fra fødevaredata (Frida), som skal angives på næringsdeklarationen. Næringsberegneren er gratis at anvende, det kræver blot en registrering som bruger.
Link til næringsberegner: http://deklaration.fooddata.dk/
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Aromastoffer, ændring af bilag i forordning
Kommissionen har udsendt forordning 2017/378 af 3. marts 2017 om ændring af bilag
I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1334/2008 for så vidt angår
visse aromastoffer.
I bilag I del A til forordning 1334/2008 er der indført anvendelsesbegrænsninger for 20
FL-nr. (stoffets entydige identifikationsnummer).
Ud for hvert af de 20 stoffer er angivet hvilken fødevarekategori aromastoffet må anvendes i, og hvilken mængde der må bruges i de enkelte fødevarekategorier. Kategori
8 er kød og kategori 10 er æg og ægprodukter.
Fødevarer, der er tilsat et eller flere af de i bilaget opførte aromastoffer, som ikke opfylder betingelserne i bilaget, og som er blevet markedsført lovligt inden forordnings
ikrafttræden, kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato.
Fødevarer, der er tilsat et eller flere af de i bilaget opførte aromastoffer, som ikke opfylder betingelserne i samme bilag, og som er blevet importeret til Unionen fra et tredjeland, kan markedsføres indtil »bedst før«-datoen eller den sidste anvendelsesdato,
hvis importøren kan dokumentere, at de var afsendt fra det pågældende tredjeland og
på vej til Unionen før forordningens ikrafttræden.
Overgangsperioderne finder ikke anvendelse på blandinger af aromaer.
Forordningen trådte i kraft 24. marts 2017.
Forordningen kan ses på dette link:
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R0378&from=DA

Mulige nye lovinitiativer
Kædekontrollen drøftet i fødevareforligskredsen - risiko for dalene opbakning fra politikerne og måske lægges
ordningen på is?
Fødevarestyrelsen (læs: politikerne) efterlyser, at engrosvirksomheder med flere produktionssteder og detailkæderne
melder sig til kædekontrollen, og på seneste møde i styrelsens dialogforum for kontrol blev det oplyst, at der kan være
en reel risiko for, at ordningen mister den nødvendige politiske opbakning og dermed falder bort.
På mødet drøftedes flere muligheder for, at ordningen bliver et tilløbsstykke, herunder at styrelsen meget gerne holder
1:1 møder med både kæder og engrosvirksomheder. En af udfordringerne er, at detailkæderne er tilbageholdende
med at melde sig til, hvilket der angiveligt var flere grunde til. Der synes umiddelbart at være behov for en forstærket
informationsindsats om ordningen, herunder at virksomheder og kæder, der har tilmeldt sig ordningen får mulighed for
at dele ud af synspunkter og overvejelser om ordningen.
L&F gjorde på mødet opmærksom på, at det vil vi naturligvis meget gerne hjælpe med at arrangere. L&F fortsætter
dialogen med styrelsen om mulighederne herfor.
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Evaluering af Fødevarestyrelsens sanktionspraksis
Som led i fødevareforlig III har Fødevarestyrelsen fået gennemført en ekstern evaluering af sanktionspraksis i fødevarekontrollen. Evalueringen er gennemført i 2016 og den endelige rapport forelå februar 2017. Evalueringen har især
haft fokus på, om den sanktionspraksis, der anvendes i fødevarekontrollen i dag, og de retningslinjer, som ligger til
grund for denne praksis, understøtter formålet med fødevarekontrollen og dens ønskede effekt på regelefterlevelsen.
Det fremgår af evalueringen, at Fødevarestyrelsen i langt de fleste tilfælde overholder de væsentligste forvaltningsretlige krav til offentlige myndigheder, ligesom styrelsens sanktionspraksis og retningslinjer for sanktionering generelt er i
overensstemmelse med lovgivningen.
Undersøgelsen konkluderer også, at de tilsynsførende følger retningslinjerne for sanktionering i praksis. Hvis der i
enkelte tilfælde gives en forkert sanktion, er det forfatternes (de juridiske professorers) opfattelse, at de tilsynsførende
har tendens til at sanktionere for mildt i forhold til kontrolforordningens krav om effektive sanktioner og eskalerende
myndighedsudøvelse.
I undersøgelsen konstateres det også, at de tilsynsførende ser ud til at være opmærksomme på kravet om ligebehandling, og at styrelsen gør et omfattende arbejde for at fremme en ensartet adfærd og sanktionspraksis i kontrollen – dels
gennem Kontrolvejledningen, dels gennem Fødevarestyrelsens Ensartethedsstrategi.
Herudover konkluderes det ift. effekten af styrelsens sanktionering – og vejledning bl.a., at vejledning, sanktionering,
eskalerende myndighedsudøvelse og opfølgende kontrolbesøg har en adfærdsregulerende effekt hos virksomhederne
og fører til højere regelefterlevelse, at vejledning har effekt for størsteparten af virksomhederne, at små virksomheder
har flere barrierer (tid, økonomi og kompetencer), at manglende mening og forståelse begrænser motivationen til at
overholde reglerne samt at de tilsynsførende kan påvirke den langsigtede regelefterlevelse gennem dialogform og
kontrolpraksis.
Evalueringen indgår i det videre arbejde med én samlet kontrolstrategi for Miljø- og Fødevareministeriet, hvor et af
fokuspunkterne er netop sanktionering – et arbejde som forventes afsluttet inden årets udgang.
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