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23. april 2018 AMJK 
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Høringssvar vedr. forslag til ændrede EU-grænseværdier for kviksølv i visse føde-
varer j.nr. 2015-29-22-01187 
 

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte forslag i høring. 

Hermed vores kommentarer.  
 
Overordnede betragtninger 

DSK bakker op om de nationale kostråd, herunder det specifikke råd ”spis mere fisk”. Når vi 

har viden om, at nogle typer af fisk indeholder ”højere” mængder kviksølv end andre, mener 

vi derfor også, at det giver god mening at differentiere maksimalgrænseværdierne, dog un-

der forudsætning af, at det kan lade sig gøre i praksis at overholde disse værdier. Forslaget 

indeholder endvidere en række krav vedr. forbrugeroplysning. Vi finder naturligvis forbruger-

oplysningen nyttig, men vi mener ikke, at det skal reguleres i forordningen, hvordan det skal 

foregå. I stedet skal dette være op til hver enkelt medlemsstat, hvordan denne organiserer 

forbrugeroplysningen. 

 
Specifikke kommentarer 

Fødevarestyrelsen har allerede i nogle år haft anbefalinger til visse grupper i befolkningen om 

ikke at spise for store mængder rovfisk og dåsetun. Når vi læser nærværende EU-forslag, får 

vi den opfattelse, at disse anbefalinger evt. skal revurderes. Derudover indfører forslaget 

(ved artikel 2) en række krav til erhvervet: 

 

• Fødevarevirksomheder skal kommunikere de nationale anbefalinger til forbrugerne. 

Derudover skal de fortælle Kommissionen, hvordan de gør det. 

 

• Organisationer, der repræsenterer de ovenfor nævnte fødevarevirksomheder, skal in-

formere Kommissionen om de nationale anbefalinger. 

 

Vi mener ikke, at det skal beskrives så detaljeret i forordningen, hvem inden for medlemssta-

ten der skal gøre hvad. I stedet skal det være op til hver enkelt medlemsstat, hvordan denne 

organiserer at kommunikere anbefalingerne til forbrugerne. Derfor foreslår vi, at der udeluk-

kende i forordningsteksten angives ”medlemsstaten”, og Fødevarestyrelsen i stedet inddrager 

relevante interessenter til drøftelse af, hvordan anbefalingerne vedr. indtag af fisk kan kom-

munikeres, så indtaget af kviksølv begrænses. Vi syntes, at vi i Danmark har glimrende erfa-

ringer på sådanne samarbejdsmodeller, f.eks. fra arbejdet med Nøglehulsmærket.  

 

mailto:29@fvst.dk
mailto:amjk@dsk.dk


De Samvirkende Købmænd 
Islands Brygge 26, DK-2300 København S | T +45 39 62 16 16 | dsk@dsk.dk | www.dsk.dk 

CVR nr. 15232013 | Danske Bank 4180-4110212313 

Vi har behov for en uddybelse af teksten i artikel 4. Altså den tekst der beskriver, at fødeva-

rer, der lovligt er på markedet før ikrafttrædelse af forordningen, kan sælges efter forordnin-

gen er trådt i kraft. Vi har behov for at få uddybet, hvad der menes med ”på markedet”? 

Som vi har anført ved tidligere høringer, foreslår vi, at teksten ændres, således at det angi-

ves, at varer, der er produceret lovligt inden ikrafttrædelse, fortsat kan sælges, indtil lagrene 

er brugt op. I forslaget angives, at varerne kan sælges indtil holdbarhedstidens udløb eller 

”bedst før”. Det er vigtigt at bemærke, at varer, der er mærket ”bedst før”, kan sælges efter 

holdbarhedstidens udløb.  

 

Forslaget indfører som noget helt nyt en grænseværdi for køkkensalt. Vi har brug for en de-

finition af køkkensalt. Menes der husholdningssalt, som er defineret i bekendtgørelse om til-

sætning af jod til husholdningssalt og salt i brød og almindeligt bagværk m.v.? 

 

Afsluttende bemærkninger   
Giver vores høringssvar anledning til yderligere uddybning, må I endelig kontakte os. 
 
Med venlig hilsen 
 
Anne-Marie Jensen Kerstens 
Fødevarekonsulent 

 


