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Ny Lovgivning
Danmark

Dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske
fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for
behandling og markedsføring af animalske fødevarer, nr. 1228 af 23. november 2017.
Bekendtgørelsen har relation til direktiv 2002/99/EF om dyresundhedsbestemmelser
for produktion, tilvirkning, distribution og indførsel af animalske produkter til konsum.
I den nye bekendtgørelse er der anvendt formuleringer, som i højere grad gengiver
teksten i ovennævnte direktiv, og bilagene er opdateret.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 94 af 17. februar 2006 med samme navn.

Danmark

Drikkevandsbekendtgørelsen
Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) har udsendt Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg, nr. 1147 af 24.oktober 2017 (Drikkevandsbekendtgørelsen).
Bekendtgørelsen er blandt andet ændret som led i dansk gennemførelse af nye EUregler på området, men der er stadig særlige danske krav, bl.a. skærpede krav vedr.
bly, cadmium og arsen.
Det primære kontrolsted for drikkevand flyttes til brugernes taphane.
Bekendtgørelsen trådte i kraft 27. oktober 2017 og samtidig blev bekendtgørelse nr.
802 af 1. juni 2016 med samme navn ophævet, jf. dog §32 stk. 3 og 4.
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Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande
Fødevarestyrelsen har udsendt Cirkulære om veterinærkontrol ved import af animalske produkter m.v. fra tredjelande, nr. 9943 af 28. september 2017.
Cirkulæret er rettet til grænsekontrollen, og refererer til bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af animalske fødevarer.
Cirkulæret trådte i kraft den 15. oktober 2017 og samtidig blev cirkulære nr. 9254 af
29. juni 2011 med samme navn ophævet.

Danmark

Vejledning om dybfrosne fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet (Fødevarestyrelsen) har udsendt vejledning om dybfrosne fødevarer, nr. 10083 af 3. november 2017.
Vejledningen relaterer til Bekendtgørelse om dybfrosne fødevarer, nr. 1194 af 8. december 2005, og erstatter Levnedsmiddelstyrelsens vejledning om bekendtgørelse
om dybfrosne levnedsmidler fra juli 1993.
Regelsættet er ikke blevet grundlæggende ændret, men Fødevarestyrelsen har forsøgt at forbedre læsbarheden i den nye vejledning, hvor der også er frasorteret noget
tekst, der er blevet overflødig.

Danmark

Vejledning om håndtering af specificeret risikomateriale
Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning nr. 10081 af 9. november 2017 om håndtering af specificeret risikomateriale.
Vejledningen er justeret i forhold til opmærkning af slagtekroppe eller udskæringer
med påsiddende rygsøjle. Med Kommissionens forordning (EU) 2016/1396 af 18. august 2016 blev mærkningen ændret fra mærkning med blå streg på mærkesedlen på
de kroppe/udskæringer, hvor rygsøjlen ikke skulle fjernes som SRM til mærkning med
rød stribe på mærkesedlen for de kroppe/udskæringer, hvor rygsøjlen skal fjernes
som SRM. Forordningen trådte i kraft 1. juli 2017, men nu er vejledningen også korrekt på dette område.
Der er enkelt andre mindre ændringer.
Vejledningen erstatter vejledning nr. 9961 af 30. juli 2015.
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Kontrolvejledningen
På Fødevarestyrelsens hjemmeside ligger den generelle kontrolvejledning, som de tilsynsførende følger, når de kontrollerer bl.a. virksomheder.
Med opdateringen 30. september 2017 er appendiks 1 i Bilag 11 c om Vejledning om
dokumentation af kontrol på veterinærområdet, opdateret.
Kontrolvejledningen (og oversigt over seneste opdateringer) kan ses på dette link:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Sider/Kontrolvejledning
.aspx
Derudover kan man på linket også finde historiske bilag og vejledninger fra 2014,
2015 og 2016.

EU

Ændring til forordning 853/2004 for så vidt angår temperaturforhold under
transport af kød
Kommissionen har udgivet ”Kommissionens forordning (EU) 2017/1981 af 31. oktober
2017 om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
853/2004 for så vidt angår temperaturforhold under transport af kød”.
Ændringen betyder, at det nu vil være muligt under en række betingelser og særlige
tilladelser fra myndighederne, at transporten af slagtekroppe, halve/kvarte slagtekroppe eller halve slagterkroppe skåret i tre engrosudskæringer af får, geder, kvæg og
svin kan påbegyndes inden produkterne er nedkølet til 7 grader.
Landbrug & Fødevarer arbejder sammen med UECBV omkring udarbejdelse af en
guideline i forhold til forordningen.
Forordningen trådte i kraft 20. november 2017. Link til forordning.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1981&rid=1

EU

Berigtigelse til forordning 853/2004 om særlige hygiejnebestemmer for
animalske fødevarer
I EU-tidende 24. november 2017 er offentliggjort ”Berigtigelse til EuropaParlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 19. april 2004 om
særlige hygiejnebestemmerler for animalske fødevarer”. Berigtigelsen er til
den danske udgave.
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Følgende ændringer omhandler kød:
-

I definitionen af fersk kød er ”lynfrysning” ændret til ”dybfrysning” som
mulig behandling.

-

I afsnittet om afsmeltet fedt er det ændres således, at råvarer må opbevares og transporteres uden aktiv nedkøling, forudsat at de oparbejdes
senest 12 timer efter den dag, hvor de blev udvundet. Tidligere stod der
senest 12 timer efter udvindelsen.

Øvrige to ændringer omhandler ferske fiskevarer. Berigtigelsen er direkte
gældende. Link til berigtigelsen.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004R0853R(18)&from=DA

EU

Forordning 2017/2158 om afbødende foranstaltninger og benchmarkniveauer for reduktion af forekomsten af acrylamid i fødevarer
Kommissionen har offentliggjort ”Kommissionens Forordning (EU) 2017/2158
af 20. november 2017 om afbødende foranstaltninger og benchmarkniveauer
for reduktion af forekomsten af acrylamid i fødevarer”.
Producenter af en række fødevarer skal anvende de i forordningen fastlagte
afbødende foranstaltninger ved produktionen samt opstille et program for
prøveudtagning og analyser af acrylamidindholdet. Frekvensen for prøveudtagning er mindst en gang årligt. Samtidig er opstillet en række benchmarkniveauer for forekomst af acrylamid i de pågældende fødevarer.
Forordningen gælder for følgende fødevarer:
-

Pommes frites og lignende.

-

Kartoffelchips og lignende.

-

Brød

-

Morgenmadscerealier

-

Finere bagværk og lignende

-

Kaffe

-

Kaffeerstatninger

-

Babymad

Forordningen finder anvendelse fra 11. april 2018.
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Ny QUID-vejledning
EU-Kommissionen har udsendt en meddelelse om anvendelse af principper om
mængdeangivelse af ingredienser, der er en opdateret vejledning til bestemmelserne i
forordning 1169/2011. Der er ikke umiddelbart nye fortolkninger i forhold til det, der
hidtil har været fortolkningen af QUID-reglerne i Danmark.
Vi forventer, at FVST vil tilpasse mærkningsvejledningen, så den afspejler meddelelsens indhold.
Meddelelsen kan findes på: http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:52017XC1121(01)&from=DA

