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Til høringsparterne (ikke-ministerielle)   

   

 

 

 

J.nr. 2018-29-33-00241 

Ref. MAMMA 

Dato: 31-01-2019 

Høring over udkast til vejledning om anvendelse af Nøglehulsmærket på 

fødevarer m.m.  

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til opdateret vejledning om anvendelse af 

Nøglehulsmærket på fødevarer m.m. i høring.  

Høringsfrist 

Fødevarestyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger eller 

spørgsmål til udkastet senest torsdag den 7. marts 2019.  

Bemærkninger eller spørgsmål bedes sendt til Fødevarestyrelsen på mail til 

291@fvst.dk med angivelse af j.nr. 2018-29-33-00241. 

Indkomne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen efter endt hørings-

periode. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, 

herunder afsenders navn og mailadresse.  

Baggrund 

Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 9577 af 27. juni 2017 om anvendelse af Nøg-

lehulsmærket på fødevarer m.m.  

Opdateringen sker for at lade bilag 3 om krav til nøglehulsmærkede opskrifter udgå, 

idet det ved en teknisk fejl ikke blev slettet ved den forrige ændring. 

Endvidere konsekvensrettes i vejledningen, så tekst fra den nu ophævede danske 

ordning om brugen af nøglehullet ved spisesteder fjernes. 

Derudover er teksten vedrørende den danske bekendtgørelses § 8 opdateret i forhold 

til brug af Nøglehulsmærket på ikke-færdigpakkede fødevarer. 

Henvisninger til numre på nu ophævede bekendtgørelser er slettet, så der kun henvi-

ses til bekendtgørelsernes titel.  

Endelig er der fortaget en række sproglige præciseringer uden indholdsmæssig be-

tydning for at lette forståelsen af vejledningen.  

Vejledningsudkastet er sendt i høring hos de myndigheder, der fremgår af vedlagte 

liste.  

mailto:291@fvst.dk


 

 Side 2 af 2 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk/kontakt • www.fvst.dk 

 

Med venlig hilsen 

 

Maria Magelund Madsen   

Fuldmægtig, cand. jur.  


