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Høring om udkast til ny bekendtgørelse om rekvireret vejledning  

j. nr. 2020-29-31-00129 

 

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget ovenfornævnte udkast i høring. Her-

med følger vores kommentarer. 

 

DSK støtter fortsat muligheden for at rekvirere vejledning. Det helt centrale element, der er 

interessant for en virksomhed/organisation, er at kunne få konkret svar på, om det, de gør, 

eller har tænkt sig at gøre, opfylder kravene. Det bør være sådan, at hvis man fremlægger, 

hvordan man vil håndtere en konkret situation for at overholde reglerne, kan man få at vide, 

hvorvidt Fødevarestyrelsen vil finde den påtænkte måde at håndtere en given situation på, i 

overensstemmelse med reglerne. 

 

I 2016 påpegede vi, at det var ærgerligt, at økologireglerne ikke blev omfattet af muligheden 

for at rekvirere vejledning. Det er derfor godt, at dette nu bliver muligt. Som vi læser mulig-

heden vedr. økologisk produktionsmetode og økologiske fødevarer, er det vores indtryk, at 

certificering (ny terminologi i den nye økologi Forordning) af virksomheder, der fremstiller 

økologiske/fremstilling af økologiske fødevarer, bliver omfattet af teksten. Dog foreslår vi, at 

det også fremgår, at det under ordningen bliver muligt at få hjælp til udarbejdelse af en øko-

logiprocedure.  

 

§1 indeholder de punkter inden for fødevarelovgivningen, hvortil man kan rekvirere vejled-

ning. Dog undrer vi os over, at der er emner, der ikke er omfattet, som handelsnormer, vare-

standarder, sporbarhed, tilbagetrækning/tilbagekaldelse m.v. Hvad er begrundelsen for, at 

nogle emner er fravalgt? Derudover kunne man overveje også at omfatte foderlovgivningen. 

 

Det fremgår af bekendtgørelsen, at det er virksomheder, der kan benytte sig af muligheden 

for at rekvirere vejledning. DSK opfordrer til, at muligheden udbredes til, alle det kan være 

relevant for, dvs. dem der har brug for at kende reglerne. Derfor foreslår vi en udvidelse af 

bekendtgørelsen, så både virksomheder, brancheorganisationer/-foreninger og andre forenin-

ger/organisationer kan benytte sig af muligheden.   
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Ordningen har eksisteret i nogen tid. Vi foreslår derfor, at Fødevarestyrelsen evaluerer ord-

ningen f.eks. med følgende undersøgelsesspørgsmål; om virksomhederne har anvendt ord-

ningen i tilstrækkelig grad, hvad der fungerer godt i ordningen, samt hvor der er forbedrings-

potentialer. DSK finder det især relevant at undersøge, om risikoen for at ”afsløre” fejl, som 

kan resultere i en sanktion, kan afholde virksomheder fra at benytte ordningen. DSK bidrager 

gerne til en sådan evaluering.  

 

Giver vores høringssvar anledning til spørgsmål, er I velkomne til at kontakte os. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Jensen Kerstens 

Fødevarechef 

 

 

 

 


