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Ny Lovgivning
Danmark

Autorisationsbekendtgørelse
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., nr. 1428 af 5. december 2017.
Blandt ændringerne er, at § 15 stk. 2 vedr. svinekød, svinekødprodukter m.v. der markedsføres med dyrevelfærdsmærket ændres efter den nye bekendtgørelse om frivillig
dyrevelfærdsmærkningsordning, der er omtalt nedenfor.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018, og samtidig ophæves bekendtgørelse
nr. 1647 af 15. december 2017 med samme navn.

Danmark

Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler
til fødevarer, nr. 1280 af 29. november 2017.
En væsentlig ændring er, at bekendtgørelsen indeholder nye generelle tilladelser til tilsætning af vitaminer og mineraler. Det nuværende bilag 2 om specifikationer for identitet og renhed samt analysemetoder ophæves med den nye bekendtgørelse. Danske
virksomheder skal fremover kun overholde EU-fastlagte renhedskriterier eller almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af internationale organer. Derudover
er bestemmelser, hvor EU er nævnt, blevet udvidet til også at omfatte EØS-lande.
Der er ingen ændringer i relation til kødprodukter.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018 og samtidig ophæves bekendtgørelse
om tilsætning af næringsstoffer nr. 1399 af 28. november 2016 (bemærk at titlen er
ændret).
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Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og mineraler
til fødevarer
Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end
vitaminer og mineraler til fødevarer, nr. 1281 af 29. november 2017.
Den nye bekendtgørelse indeholder i bilag 1 flere generelle tilladelser end den nuværende bekendtgørelse. Indtil nu har der i bilag 1 kun været generelle tilladelser til produktkategori ”Kosttilskud”. I den nye bekendtgørelses bilag 1 er der også generelle tilladelser til produktkategorierne ”Drikkevarer” og ”Andet”. Sidstnævnte kategori omfatter
bl.a. slik og kaffepulver.
Hvor EU er nævnt udvides det til også at omfatte EØS-lande. Herudover er der foretaget
mindre lovtekniske justeringer uden indholdsmæssig betydning og sproglige forbedringer.
Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2018 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1398 af 28. november 2016 med samme navn.

Danmark

Berigelsesvejledning
Fødevarestyrelsen har udsendt Vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og
visse andre stoffer til fødevarer, nr. 10212 af 13. december 2017. Vejledningen kaldes
også Berigelsesvejledningen.
Denne vejledning omhandler altså tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer, og det er en udvidelse i forhold til den tidligere vejledning, der ikke
indeholdt noget om tilsætning af vitaminer.
I vejledningens punkt 3.1 står, at hvis en virksomhed bruger en generel tilladelse, skal
virksomheden oplyse Fødevarestyrelsen om det senest samtidig med markedsføring.
Økologiske fødevarer må ikke frivilligt tilsættes andre vitaminer, mineraler eller andre
næringsstoffer, end de der måtte være obligatoriske for fødevaren i anden lovgivning.
Vejledningen er digitaliseret (findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside), og det skulle
gerne hjælpe virksomhederne med at finde relevante oplysninger om berigelsesregler
ved at give bedre søge- og sorteringsmuligheder.
Vejledningen erstatter Vejledning om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og
mineraler til fødevarer, nr. 9043 af 7. februar 2012.
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Bekendtgørelse om Fødevarehygiejne
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1354 af 29. november 2017 om
fødevarehygiejne.
Bekendtgørelsen er udelukkende ændret i §32 stk. 3, som omhandler mærkning af
kød fra kvæg med påsiddende rygsøjle. Hele, halve eller halve kroppe som er opskåret i 3 dele mærkes med en rød stribe, på de dele, hvor rygsøjlen er specificeret risikomateriale.
Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2018 og erstatter bekendtgørelse nr. 1702 af
15. december 2016 med samme navn.

Danmark

Dyrevelfærdsmærkning – kødprodukter
Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 1369 af 1. december 2017 om frivillig dyrevelfærdsmærkning. Mærkningsordningen, der består af tre niveauer af dyrevelfærdsmærket ”Bedre dyrevelfærd” udvides, så mærket udover på fersk, hakket og
tilberedt svinekød nu også kan anvendes på kødprodukter.
Kødprodukter kan mærkes med det enkelte niveaus relevante logo, når det animalske
indhold i produkter udelukkende består af svinekød, der opfylder kravene til pågældende niveau. Det er dog tilladt at anvende tarme, gelatine og kollagen af anden oprindelse.
Kødproduktvirksomheder, der ønsker at producere produkter med dyrevelfærdsmærkning skal være tilmeldt ordningen og skal have skriftlige egenkontrolprocedurer, der
sikrer adskillelse og sporbarhed.
Bekendtgørelsen er trådt i kraft 5. december 2017. Den tidligere bekendtgørelse nr.
225 af 6. marts 2017 er ophævet.

USA

Ingredienser til brug i kødprodukter
Der er kommet opdateringer til FSIS Directive 7120.1 over de stoffer, som er godkendt til kød og kødprodukter. Revision 43 er dateret 5. oktober 2017. De stoffer, som
er tilføjet listen, er fremhævet i teksten.
Link til listen for revision 43:
https://www.fsis.usda.gov/wps/wcm/connect/bab10e09-aefa-483b-8be8809a1f051d4c/7120.1.pdf?MOD=AJPERES
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Mulige nye lovinitiativer
Lovkompas på Miljø- og Fødevareministeriets område
Miljø- og Fødevareministeren nedsatte i 2015 et ekspertudvalg, som har kigget nærmere på en ny lovstruktur for ministeriet. Ekspertpanelet har netop offentliggjort sin rapport over anbefalinger og det må i sær forventes, at der vil ske
forenklinger i forhold til miljølovgivningen. Ekspertpanelet anbefaler på dyrevelfærdsområdet, at lovstrukturen kan forenkles ved at samle dyrevelfærdslovene i et færre antal love med henblik på at skabe en klar struktur og sammenhæng i de enkelte regelsæt, der afspejler såvel de bagvedliggende hensyn, f.eks. dyrevelfærd og dyresundhed, som
de forskellige forhold, som de relevante regelsæt vedrører – og med én hovedlov, der har dyrevelfærd som det primære sigte.
Om fødevarelovgivningen fremgår alene, at ”Miljø- og Fødevareministeriet har i udkastet til en fremtidig lovstruktur foreslået, at den fremtidige lovgivning på fødevareområdet fortsat skal bestå af fødevareloven og økologiloven. Ekspertpanelet har ikke fundet anledning til at overveje, om der er grundlag for en yderligere forenkling af lovstrukturen på området.”
Anbefalingerne fra ekspertudvalget forventes sendt i høring frem til ultimo februar 2018.
Ny fødevarelov
Fødevarestyrelsen har sendt et udkast til ændring af fødevareloven i høring med forventelig ikrafttræden den 1. juli
2018. Lovforslaget har til formål at indføre hjemmel til flere sanktioner mod fødevareproducenter, som er brodne kar.
Med brodne kar menes virksomheder med en skidt regelefterlevelse herunder producenter, der har fået anmærkninger
ved mindst tre af de seneste fire foregående kontrolbesøg, eller, hvis der er tale om en ny virksomhed, der har fået
anmærkninger på de første tre kontrolbesøg. De nye sanktionsmuligheder består primært i muligheden for at pålægge
producenter administrative tvangsbøder (daglige bøder) samt nedlægge forbud mod drift af virksomheden, såkaldt virksomhedskarantæne. L&F sender et udkast til høringssvar rundt i starten af det nye år.
Læs mere her: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61400

