
Fødevarestyrelsen 6. marts 2019

Att.: Maria Magelund Madsen - MIST
Stationsparken 31 Deres sagsnr. 2018-29-33-00241/MAMMA
2600 Glostrup
Darimark
Sendt pr. email: 291@fvst.dk

Høringssvar til udkast til vejiedning om anvendelse af NøgIehulsmrket pa fødevarer
m.v.

Dl FØdevarer takker for muligheden for at kommeritere pa udkast til “Vejiedning om anvendelse
af NØglehuismrket m.v.”

Overordnet bemrkninger:
lndledningsvis skal det nvnes, at DI FØdevarer fortsat bekiager, at man ikke benytter NØgie
hulskriterierne til at skabe et mrke, der kan opna bred opbakning I befolkningen. Med de re
striktive krav til produkter, der kan fâ Nøglehuliet, vIger man i stedet at fokusere pa dem, der I
forvejen spiser sundest.

NØgiehuismrket bør findes for alle fødevarekategorier, da alie fødevarer kan indga i en sund
kost, og der findes et bedste vaig inden for alie fødevarekategorier, herunder ogsâ snackproduk
ter. Det er derfor uforstâeiigt, at produkter som f.eks. yoghurt med smagstilstninger og spege
pøiser ikke kan fâ Nøglehuilet. Begge er produkter, der indtages af en stor del af den danske be
folkning i vsentlig mngde, som en del af basiskosten. Nøgiehuismrket er et vigtigt pejie
mrke, nar forbrugerne skal vige produkter indenfor disse fødevaregrupper, ligesom det vii
vre indenfor andre kategorier, der stadig er udelukket fra ordningen.

Er kravene for restriktive vii mrket ikke appellere til dem, der har mest brug for at ndre Va
ner. Det betyder, at man skal vre varsom med at lave for strenge krav. Hvis de krav, der stilles
til nøgiehulsmrkede produkter er for strenge og omfatter for mange nringsstoffer, risikerer
man ogsâ, at frre virksomheder har mulighed for at honorere kravene og helt opgiver at ern
ringsforbedre produktsortimentet.

Dl Fødevarer ser derfor frem til i det kommende innovationspartnerskab, hvor der skal arbejdes
for at de sunde vaig buyer de lette vaig for forbrugerne, at kunne medvirke til udviklingen af kri
terier, der tilgodeser den brede del af befoikningen og derved bidrage til et sundhedsiØft i den
del af befoikningen, der har mest brug for at ndre spisevaner.

Specifikke bemrkninger:
Fødevaregruppe 9” KnkbrØd og skorper...”. Gruppen burde ogsâ omfatte knkbrd lavet
pa baggrund af brødmix.
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Fødevaregruppe 22a “Produkter af fiskevarer, derikke er omfattet af gruppe 22 b—d”. Re

jer i age bØr tilhøre FØdevaregruppe 22d “Kaviar og andet halvkonserves affisk”, da pro

duktet er halvkonserves.

Kapitel 9 “Produkter, som ikke can mrkes med nøglehuBet”. Afsnittet bør ndres mar

kant. Me fødevarer kan indgâ i en sund hverdagskost, men afsnittet Igger op til spekula

tion om, hvorfor enkelte grupper af fødevarer udelukkes. I stedet kunne man forkiare, at de

fødevarer, der er omfattet af NØgIehulsmrket og de kriterier, der er fastsat, er et resultat

af forhandlinger mellem de deltagende lande og et forsøg pa at tilgodese forskelllge traditi

oner og udbud af fødevarer i respektive lande. At et produkt ikke kan f Nøglehullet er der

for ikke nødvendigvis et udtryk for, at det ikke kan indga i en sund hverdagskost.

Kapitel 10 “FØdevarekontroilen”. Der savnes en henvisning til brug af virksomhedernes

egenkontrol. Ligeledes fremgâr det ilcke, hvad der kan begrunde brug for analyser. Analyser

er dyre og bør kun anvendes, hvis srlige forhold taler herfor.

Med venli hils

/7

Michael StrubI
Chefkonsulent
Dl Fødevarer
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Fødevarestyrelsen
E-mail til: fvs.ck

7. marts 2019 AMJK
e-mail: akdç

Horingssvar vedr. udkast til vejiedning om anvendelse af NogIehuIsmrket pa fø
devarer m.v. j.nr. 2018-29-33-00241.

De Samvirkende Købmnd har modtaget ovennvnte udkast i høring, hvilket vi hermed tak
ker for.

Overordnede betragtninger
Som DSK ogsâ ved tidligere høringer har tilkendegivet, er der tale om en god vejledning.
Scm brancheforening stter vi stor pris pa, at Fødevarestyrelsen prioriterer at udarbejde vej
ledninger, som er til gavn for erhvervets arbejde med lovgivning, her med udbredelse af nøg
lehulsmrket.

DSK har, lige fra mrket blev lanceret, bakket op om mrket og formälet om, at ordningen
skal gøre det nemt for forbrugerne at vlge sundere inden for de relevante produktkategori
er. Dette kan kun lade sig gøre I praksis, hvis vareudvalget er til stede. Det er derfor altafgø
rende, at virksomhederne har mulighed for at kunne nøglehulsmrke et hele tiden bredere
produktsortiment. Kun sâdan sikres det, at forbrugerne flest mulige steder I deres dagligdag,
hvor de trffer et fødevarevalg, kan t9nde Nøglehulsmrket og trffe det sundere valg,
uanset om det er i dagligvarehandlen, pa farten eller I deres kantine Vi er klar over, at dette
ikke er et element i forbindelse med denne høring. Alligevel opfordrer vi til, at kriterierne i
produktkategorierne evalueres ved passende lejligheder i forhold til den tiltnkte udbredelse.
Dette kunne fx vre relevant i forbindelse med etableringen af arbejdsgrupper under det
kommende Innovationspartnerskab, hvor det kan vre en motivationsfaktor i forbindelse
med gruppernes arbejde med produktudvikling. Srligt vil vi opfordre til, at for produktgrup
perne, hvor der er krav til minimum indhold af energi, at det overvejes, om det er nødvendigt
at have dette krav (f.eks. fødevaregruppe 26, 28, 29, 30 og 31), nâr de øvrige kriterier I
grupperne overholdes.

Specifikke kommentarer

Afsnit 3.4
DSK foreslâr, at der allerede nu indsttes en tekst vedr. den kommende forordning om
transfedt.
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Det angives, at det som udgangspunkt er frdigpakkede fødevarer, som kan mrkes med
nøglehullet. Men ogsä ikke frdigpakkede fødevarer I fødevaregrupperne 1, 2, 8 a, 8 b, 9,
16, 17, 21 og 23 kan mrkes. Vi forstâr ikke, hvorfor denne tekst er indsat. Der stârjo netop
I bekendtgørelsen (og I vejiedningen), at nøglehulsmrket ma benyttes, hvis fødevaren efter
indplacering I korrekt fødevaregruppe opfylder alle kriterier fastsat for den pâgidende føde
varegruppe I bilag 2.

Afsnit 4.1
§8, stk. 2, i bekendtgørelsen angiver, for hvilke fødevarer virksomhederne ikke skal kunne
oplyse om grundlaget for brug af mrket. Vi foreslâr, at denne liste udvides til at indeholde
de speciflkke, uforarbejdede nødder fra gruppe 3, som pr. definition overholder kriteriet for
gruppen.

Brug af nøglehullet pa de ikke-frdigpakkede fødevarer generelt, er en ordning scm bl.a.
DSK efterlyste I ârevis. At det nu har vret muligt siden 2018 er gldeiigt. Af samme ârsag
vii det vre godt, hvis vejiedningen giver fiere eksempier pa, hvordan virksomhederne i
praksis kan nøglehulsmrke de ikke-frdigpakkede fødevarer samt hvilken dokumentation
der skal foreligge. Eksempelvis hvis der er tale cm udportionering af et nøglehulsmrket
produkt i fx en delikatesseafdeling, eller frdiggørelse af et produkt efter en standardiseret
forskrift (fx bake-off produkter) i en bake-off afdeling. I de to nvnte tilflde mener vi, at
butikken blot skal kunne vise, at de har videreført mrket og derfor ikke selv skal tage stil
ling til, om de kriterier, der ligger til grund for nøglehulsmrket, er overholdt. Dette er virk
somhedens grundiag for brug af nøglehulsmrket. Ved evt. yderligere kontrol skal Fødevare
styrelsen kontakte producenten, scm har nøglehulsmrket produktet.

Det angives, at der ikke er krav om, at mrket er pâført ikke-frdigpakkede fødevarens md
pakningsmateriaie/emballage. Vi foreslâr, at der I afsnittet om definitioner tilføjes, hvilke
salgssituationer der hører under definitionen “ikke-frdigpakkede’ at dette omfatter fødeva
rer pakket til direkte saig, scm slges under eller over en dag samt saig over disk eller selv
betjening af uindpakkede varer.

Afsnit 6.1
Vi foreslâr, at det tydeliggøres, at Fødevarestyrelsens kontroiprincip er, at kontrollen sker ved
kilden, sâ udgangspunktet er, at den virksomhed, der først har mrket fødevaren, er ansvar
1mg.

Afsnit 7.1
Samme bemrkning scm under afsnit 4.1. Vi er dog cpmrkscmme pa, at dette krver en
ndring af bekendtgørelsen.

Afsnit 8.1
Vi har en generel kommentar til grupperne (f.eks. gruppe 11.b og 24), hvor der omtales ye
getarisk/vegansk. Der er i bilaget en definition af vegetarisk. Vi er opmrksomme pa, at der
endnu ikke er en officiel (lovgivningsmssig) definition af hhv. vegansk og/eller vegetarisk.
Dog er det DSK ‘s opfattelse, at de “fleste” forbrugere efterhanden cpfatter vegansk scm no
get, der ikke har nogen former for animaisk indhold. Dette svarer til vejledningens definition
af vegetarisk. Den efterhänden gngse opfattelse af vegetarisk er imidlertid, at produkterhe
kan indeholde fx mlk. Vi opfordrer derfor til, at betegnelserne vegansk og vegetarisk rede
fineres i vejiedningen, og grupperne opdateres herefter.
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Gruppe 24 c
Vi Iser saltkriteriet for pâIgsproduktet som om, at produktet kan sIges enten som helt
eller som skivet.

Afsluttende bemrkninger
Som vores høringssvar angiver, støtter DSK anvendelsen og udbredelsen af nøgIehuIsmr
ket. DSK bidrager gerne til arbejdet, hvor der er mulighed for det. Giver vores høringssvar
anledning til yderligere uddybning, ma I endehg kontakte os. TH sidst kan vi nvne, at vi ser
frem til, at den nye nøglehulsberegner buyer tiIgngeIig.

Med venlig hilsen

Anne-Marie Jensen Kerstens
Fødeva rechef
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Maria Magelund Madsen (FVST)

Fra: Maria Magelund Madsen (FVST)
Sendt: 24. april 2019 14:35
Til: Maria Magelund Madsen (FVST)
Emne: VS: Høring over udkast til vejledning cm anvendelse af Nøglehulsmrket pa

fødevarer m.v.

Fra: Helle Pedersen [mailto: hpedanskerhverv.dk]
Sendt: 6. marts 2019 10:20
Til: Nringsstoffer
Emne: VS: Høring over udkast til vejiedning cm anvendelse af NøgIehulsmrket pa fødevarer m.v.

Tak for tilsendte. Dansk Erhverv har ingen bemrkninger.
Dog vii vi lige päpege, at der mangler en henvisning til kapitel 4i indholdsfortegnelsen, og i afsnittene vedr.
markedsføring i afsnit 4.1 er samme information gentaget.

Med venlig hilsen

Helie Pedersen
Fødevarekonsuient

M. +45 2090 3588
T. +45 3374 6183
HPE@DANSKERHVERV.DK
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