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Høring af Vejledning om mærkning af oksekød, j.nr 2018-29-39-00601
Med henvisning til høring og telefonisk aftale med Tereza Gabriel fremsendes her DSK’s
bemærkninger til vejledningsudkastet.
For lettere at angive præcist, hvor hver enkelt bemærkning hører til, har jeg indsat
bemærkningerne som markerede kommentarer i dokumentet, som vedlægges.
Årsagen til ændringen i vejledningen er, at kravet om kendskab til reference ophæves. Vi er meget
glade for denne ændring, da det er et krav, som det er svært at se formålet med, og som desuden
er besværligt for detailhandelen, da leverandørerne sjældent holder kunderne opdateret om, hvilke
systemer/principper de bruger til dannelse af referencer.
Vi har samtidig benyttet lejligheden til en grundig gennemlæsning af vejledningen, hvilket har
givet anledning til de vedlagte bemærkninger. Nedenfor gives nogle af bemærkningerne.
Det anbefales at sætte indholdsfortegnelsen allerførst i stedet for som bilag 6. Vi går ud fra, at den
endelige vejledning pagineres.
Der benyttes flere steder formuleringen ”…engrosforhandling fra detailslagtere”. Vi har i anden
anledning fået oplyst fra Kontor for foder og fødevaresikkerhed, (CAM), at man ikke kan bruge
”engroshandel” eller ”engros”, hvis der er tale om salg fra en detailvirksomhed, uanset der sælges
til en anden virksomhed. I vores Branchekode har vi derfor rettet teksten til ”salg fra en
detailvirksomhed til anden detailvirksomhed”.
Der er i afsnit 2.1.4 og 2.4.4 ikke overensstemmelse mellem de angivne formuleringer og
eksemplerne 14 og 15.
I afsnit 3.1. bruges udtrykket ”uindpakket kød”, mens der flere andre steder skrives ”uemballeret”.
Burde det ikke være uindpakket?
I afsnit 3.1.1 ville det hjælpe læseren, hvis sammenhængen mellem slagtebiprodukter bestemt til
konsum og indmad var angivet, idet førstnævnte bruges i første linje og sidstnævnte 2 linjer
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længere nede uden yderligere forklaring. Det kunne måske være ”slagtebiprodukter bestemt til
konsum (f.eks. indmad)”.
I eksemplerne bruges Holland flere gange. Strengt taget er Holland et område i Nederlandene.
Giver mine bemærkninger anledning til spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte mig.
Vi ser frem til publicering af den nye vejledning.
Med venlig hilsen
Kirsten Jacobsen
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