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Til høringsparterne (ikke-ministerielle parter)   

 

J.nr. 2019-29-33-00002 

Ref. BENAG 

Dato: 12-04-2019 

Høring om udkast til vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og 

visse andre stoffer til fødevarer 

Her sendes udkast til vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre 

stoffer til fødevarer. Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventu-

elle høringssvar senest den 3. maj 2019. 

Høringssvaret bedes sendt til Fødevarestyrelsen på e-mail til 291@fvst.dk med angi-

velse af journalnummer 2019-29-33-00002. 

De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse af 

høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn 

og mailadresse. 

Udkastet til vejledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til 

fødevarer erstatter vejledning nr. 10212 af 13. december 2017 om tilsætning af vita-

miner, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer.  

Der foreslås en række opdateringer, samt redaktionelle ændringer i den digitale vej-

ledning om tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til fødevarer. Ge-

nerelt er der lavet sproglige præciseringer, som gør vejledningen mere brugervenlig.  

Afsnit 2.2 om berigelsesforordningen foreslås opdateret med et eksempel, der illu-

strerer, at den generelle tilladelse til tilsætning af vitaminer og mineraler til ”elektro-

lytdrikke” omfatter produkter markedsført i enkeltportionspakninger, eftersom til-

sætningerne til produkterne ellers ikke kan overholde EU-kravet om minimumsind-

hold og samtidigt overholde de danske generelle tilladelser.  

Det foreslås præciseret i afsnit 3.1, at virksomheder ikke skal notificere ændringer i et 

allerede notificeret produkt, fx reducerer eller forøger mængden af tilsatte nærings-

stoffer, så længe ændringerne stadig er omfattet af de generelle tilladelser.  

Det foreslås ligeledes præciseret i afsnit 3.1-3.3, at det kun er EU- og EØS-virksomhe-

der eller virksomheder registreret i Tyrkiet, der kan notificere og anmelde tilsætning 

af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, samt ansøge om godkendelse af nye 

stoffer.  

Fødevarestyrelsen anbefaler desuden virksomhederne i afsnit 3.1-3.2 at oplyse hvil-

ken kilde, der er tilsat produktet ved anmeldelse af tilsætning af niacin eller vitamin 
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A. Det skyldes, at kilderne nikotinsyre (niacin) og retinol (vitamin A) er mere toksisk 

end de øvrige tilladte. Hvis kilden ikke bliver oplyst, vil Fødevarestyrelsen træffe af-

gørelse i forhold til den mest toksiske kilde.  

Det forslås videre beskrevet i afsnit 3.2, at virksomhederne ved tilsætning af nærings-

stoffer til en ingrediens, der skal indgå i en fødevare (indirekte berigelse), kan vælge 

at anmelde tilsætningen til den pågældende ingrediens. Fx ved anmeldelse af salt til-

sat jod kan virksomheden nøjes med at anmelde tilsætningen af jod til selve saltet og 

ikke anmelde hvert produkt, hvori saltet indgår som ingrediens, hvis saltet er det 

samme i alle produkter.  

Det foreslås tydeliggjort i afsnit 3.8, at virksomheder ved tilsætning af fødevaretilsæt-

ningsstoffer skal være opmærksom på, at den samlede mængde af et stof ikke må 

overstige den generelle tilladelse for det pågældende produkt i bekendtgørelserne om 

tilsætning af vitaminer, mineraler og visse andre stoffer, uanset om det er et fødeva-

retilsætningsstof, novel food eller et stof med ernæringsmæssig eller fysiologisk virk-

ning.  

Det foreslås præciseret i afsnit 4.1, at virksomheder ikke må deklarere måltidserstat-

ninger med udtrykket ”pr. måltid”.  

Som en redaktionel ændring indsættes et særskilt kapitel 6 om de særlige regler, der 

gælder for visse produktkategorier og økologiske fødevarer. Herunder er der indsat et 

nyt afsnit, der beskriver samspillet mellem jodbekendtgørelsen og bekendtgørelse om 

tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. 

Desuden foreslås titlen på kapitel 5 ændret fra ”Droger og ikke-koncentrerede eks-

trakter” til ”Planteingredienser og ekstrakter, der ikke er reguleret af danske regler”. 

Udkast til vejledningen er sendt i høring hos de parter, der fremgår af vedlagte liste. 

Eventuelle spørgsmål til vejledningsudkastet kan rettes til Fødevarestyrelsen på e-

mail til 291@fvst.dk.  

 

Med venlig hilsen 

Benedicte Nybye Ågesen  

Fuldmægtig, cand.jur. 
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