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J.nr. 2017-29-33-00073 

Ref. SVSH 

Dato: 15-07-2020 

Høring over udkast til Fødevarestyrelsens vejledning om mærkning af fø-

devarer (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinfor-

mation til forbrugerne 

Fødevarestyrelsen sender hermed udkast til opdateret vejledning om mærkning af fø-

devarer i høring. 

Baggrund 

Vejledningen skal erstatte vejledning nr. 9430 af 13. juni 2018 om mærkning af føde-

varer (i henhold til forordning (EU) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbru-

gerne).  

Vejledningen forventes offentliggjort i oktober 2020.  

 

 

Af større ændringer kan nævnes:  

Q&As 

Generelt er der sket en opdatering af Kommissionens Q&As i mærkningsvejlednin-

gen. I 2018 gik Kommissionen fra at have en uformel vejledning på Kommissionens 

hjemmeside til en officielt udstedt vejledning. I den forbindelse gennemgik vejlednin-

gen en gennemgribende revidering ved sin gennemgang i Kommissionens juridiske 

tjeneste. Som følge heraf er mange spørgsmål/svar blevet ændret, hvilket nu afspejles 

i mærkningsvejledningen.  

 

Oprindelsesmærkning 

Fra april 2018 finder reglerne om oprindelsesmærkning af den primære ingrediens 

anvendelse. I den forbindelse er Kommissionen kommet med en vejledning, som 

fastlægger en række fortolkningsmæssige retningslinjer vedrørende oprindelses-

mærkning. Mærkningsvejledningens kapitel 6 er blevet opdateret, så de vejledende 

retningslinjer om oprindelsesmærkning er i overensstemmelse med de retningslinjer, 

som Kommissionen har anlagt, og der er kommet et helt nyt afsnit vedrørende oprin-

delsesmærkning af den primære ingrediens.  

 



 Side 2 af 3 

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 

Oprindelse mv. på honning 

I kapitel 6 er der indsat et nyt afsnit 6.3.2, der omhandler mærkning med oprindelse 

på produkter, der kun består af én ingrediens, som fx honning. Endvidere er Fødeva-

restyrelsens to best-practise-vejledninger for mærkning af henholdsvis dansk og 

udenlandsk honning indsat som bilag til vejledningen. 

 

Afgørelse 

I afsnit 7.3 er indsat en ny afgørelse vedr. roastbeef, som er kogt og har imiteret ste-

geskorpe. Varebetegnelsen ”roastbeef” er fundet ikke vildledende.  

 

Holdbarhedsmærkning 

Kapitel 12 er blevet opdateret med vejledende retningslinjer for holdbarhedsmærk-

ning med klokkeslæt samt mærkning med den frivillige mærkning ”bedst før… ofte 

god efter”. Derudover er kapitlet udvidet med, hvordan man kan mærke med hold-

barhed efter åbning af en fødevare samt retningslinjer i storkøkkener for brug af ind-

frosne fødevarer i forhold til holdbarhedsmærkning.  

 

Lykkeposer 

I kapitel 13 er der kommet et nyt afsnit om retningslinjer for donation og salg af lyk-

keposer. Sidstnævnte er den type salg, hvor man ikke ved, hvad der kommes i posen i 

enden af dagen.  

 

Grønne anprisninger 

I kapitel 17 er der, på baggrund af Fødevareforlig 4, indarbejdet et afsnit om anpris-

ninger vedr. miljømæssige og etiske forhold. Afsnittet omhandler vejledning omkring 

anvendelse af frivillige oplysninger vedr. miljømæssige og etiske forhold samt oplys-

ninger omkring bæredygtighed i forhold til fødevarer, herunder produktionen af fø-

devarer eller sådanne oplysninger i forhold til en fødevarevirksomhed generelt, når 

disse anvendes i markedsføringen af fødevarer. Yderligere er der foretaget en række 

mindre ændringer, herunder sproglige ændringer, uden indholdsmæssig betydning, 

for at lette forståelsen.  

 

Høringsfrist 

Eventuelle bemærkninger eller spørgsmål til udkastet bedes sendt til Fødevarestyrel-

sen på mail til 29@fvst.dk med kopi til svsh@fvst.dk senest 13. september 2020.  

Indkomne høringssvar fra eksterne høringsparter vil blive offentliggjort på hørings-

portalen på www.borger.dk.  

mailto:29@fvst.dk
mailto:svsh@fvst.dk
http://www.borger.dk/
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Med venlig hilsen 

 

Stinne von Seelen Havn 


