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Høring over udkast til vejledning om næringsdeklaration j. nr. 2020-29-33-00098 

 

De Samvirkende Købmænd (DSK) takker for muligheden for at kommentere på udkastet til 

ovennævnte vejledning. Vi støtter op om den nye struktur, der nu foreslås til vejledningen, 

og vi anser vejledningen, som en meget gennemarbejdet vejledning der rent anvendelses-

mæssigt er et godt ”opslagsværk”. De mange eksempler, som er indarbejdet i vejledningen, 

er rigtig gode til at supplere vejledningen.  
 
Specifikke bemærkninger 

 

Afsnit 4.7 salt 
Det angives, ”hvis saltindholdet udelukkende er naturligt natrium…..kan der stå, at saltind-

holdet skyldes udelukkende naturligt indhold af natrium”. Skal indholdet blot være >0 for at 

man kan anvende formuleringen?  

 

Afsnit 5.1 angivelse af faktuel mængde pr. 100 g eller pr. 100 ml 
Det angives, at flydende drikkevarer kan også næringsdeklareres pr. 100 g. Betyder det, at 

man selv må vælge? 

 

Afsnit 5.2 Angivelse af faktuel mængde pr. portion eller pr. forbrugsenhed 
Vi mener ikke, at det giver værdi for forbrugeren at angive antallet af portioner, hvis pakken 

kun indeholder en portion. Er det nødvendigt? 

 

Sidste afsnit, angives ”ved portionsangivel….vil der være risiko for vildledning”. Vi foreslår, at 

”vil” ændres til ”kan”. 

 

Afsnit 5.5 Krav til format – tabelformat 
Et generelt spørgsmål f.eks. til Mayonnaiseeksemplet. Et det obligatorisk at sætte ”-” foran 

mættede fedtsyrer, enkeltumættede fedtsyrer osv.? 

 

Det angives, at næringsdeklarationen evt. kan stå i to kolonner, betyder det, at man selv må 

vælge, om man anvender en eller to kolonner (teksten er på side 32)? 
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Afsnit 9 undtagelser fra kravet om næringsdeklaration, undtagelse nr. 19 
Vi bemærker, at der er indsat en forklaring på, hvad der menes med produktion, altså hvor-

når den detailhandlende kan betragtes som værende producent af varen, så denne undtages 

fra kravet om næringsdeklaration. Vi foreslår, at denne beskrivelse udvides med nogle kon-

krete eksempler herpå f.eks. 1) når et produkt fremstilles fra bunden, 2) når produktet æn-

drer format f.eks. ved varmebehandling eller 3) efter indkøb af forskelligt pålæg som en sli-

ces og samles i en sampak af skiveskåret pålæg.  

 

Dernæst foreslås, at der indsættes to afsnit, der beskriver, at ikke-færdigpakkede fødevarer 

og fødevarer pakket til direkte salg er undtaget fra kravet om næringsdeklaration. Dette er vi 

bestemt helt enige i, men i forhold til dette afsnit (undtagelser ved levering til andre detail-

virksomheder), er der nogle af disse varer, der ikke undtaget. Har denne fortolkning ændret 

sig? 

 

Dernæst undrer det os, at ikke-færdigpakkede fødevarer og fødevarer pakket til direkte salg 

beskrives som to forskellige situationer. I afsnit 9 angives, at ikke-færdigpakkede fødevarer 

er den overordnede betegnelse, som fødevarer pakket til direkte salg er en delmængde af. 

Dette bør stå på samme måde. 

 

Vi foreslår at sætningen ”alle små/mindre fødevarevirksomheder er derfor ikke som ud-
gangspunkt fritaget fra at næringsdeklarere” slettes, da bestemmelse handler om mængden 

af den specifikke vare og ikke om virksomhedens størrelse. 

 

Afsnittet ”små/mindre produktioner af ikke-standardiserede……, eller fra primærproducenter, 

der sæler lokalt eller direkte til forbrugeren (f.eks. stalddørssalg eller gårdbutikker)”, syntes 

vi desværre er blevet lidt uklart, hvad der menes. Vi vil opfordre til, at den nuværende tekst 

fastholdes. Særligt teksten fx lejlighedsvise produktioner som sæsonvarer eller lignende vil 

typisk kunne betragtes som små mængder, forvirrer. Hvis Fødevarestyrelsen ønsker at fast-

holde teksten, opfordrer vi til, at der indsættes et ”og” i stedet for ”fx”. 

 

Undtagelse vedr. kød, der er hakket og pakket i detail 
I tidligere udgave af vejledningen har været angivet, at kød hakket og pakket i detail, der 

mærkes med en angivelse af fedtprocentindholdet, er undtaget fra kravet om næringsdekla-

ration. Vi opfordrer til, at det indsættes i vejledningen, at Kød hakket og pakket i detail, der 

mærkes med en fedt % ikke er en ernæringsmæssiganprisning og derfor ikke er omfattet af 

kravet om næringsdeklaration.  

 
Giver vores høringssvar anledning til yderligere uddybning, må I endelig kontakte os. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Jensen Kerstens 

Fødevarechef 

 

 

 

 


