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Velkommen og agenda v/ Per Preisler Christiansen, 
Innovations- og Udviklingsdirektør, Fødevarestyrelsen 

Per Preisler Christiansen bød velkommen og 
præsenterede dagsordenen.  
 
 

Modeller - hvilke to arbejder vi videre med samt antal 
kategorier og niveauer v/ Anne Pøhl, Enhedschef, 
Fødevarestyrelsen 

Anne Pøhl præsentererede kort de tre 
modeller der er i spil i forhold til test. 1) 
skalamodellen, 2) Den foreslåede model fra 
Bryggeriforeningen og 3) Best in class-
modellen.  
 
Per Preisler Christiansen indledte med at 
sige, at den ene af de modeller vi går videre 
med er skalamodellen på tværs af alle 
kategorier, idet der er stor opbakning til 
denne.  
 
Spørgsmålet er hvilken anden model vi skal 
teste.  
 
Efter en gennemgang af synspunkter, 
samlede Per op og sagde, at der en del, der 
har en præference for skalamodellen, men 
at der er respekt for, at der også er et ønske 
og et mål om at kunne flytte forbruget inden 
for kategorier.  
 
Per Preisler Christiansen informerede om, at 
det kun er 2 modeller der kan testes.  
 
På baggrund af tilbagemeldingen fra flere af 
medlemmerne fra producentsiden, 
konkluderede Per, at der ikke kan træffes 
beslutning på dagens møde.  
 
Til næste møde i arbejdsgruppen vil 
Fødevarestyrelsen derfor nærmere beskrive 
de to modeller, herunder give bud på 
hvordan vi kan opdele model 2 og 3 i 
kategorier. På baggrund af dette kan 
arbejdsgruppen tage stilling til hvilken af de 
to modeller vi skal teste ud over 
skalamodellen. 
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Grafisk Identitet v/ / Anne Pøhl, Enhedschef, 
Fødevarestyrelsen 

Anne Pøhl præsenterede de opdaterede 
prototyper på mærker, revideret efter 
kommentarerne på sidste møde i 
arbejdsgruppen.  
 
Derefter gav de enkelte medlemmer udtryk 
for holdning til de forskellige mærker.  
 
Skalamodel:  
Der var enighed om at gå videre med 
”Cylinder-modellen”.  
 
Best in class:  
Der var ikke stor begejstring for de tre 
mærker, der var blevet præsenteret, hvorfor 
der skal arbejdes videre på en grafisk 
identitet i forhold til et evt. Best in class 
mærke.  
 

Oplæg fra DSK om praktisk håndtering af mærket i butik 
v/ Anne-Marie Jensen Kerstens    

Anne-Marie Jensen Kerstens præsenterede 
DSK’s bekymringer omkring anvendelse af 
mærke og deres ønske om, at mærket skal 
være på produktet før det kan anvendes på 
hyldeforkanter og andre skilte i butikken.  
Der er selvfølgelig en undtagelse i forhold til 
ikke-færdigpakkede fødevarer.  
 
Hun viste forskellige eksempler på hvorfor 
det kan være svært for butikker at bruge et 
klimamærke i praksis f.eks. på 
hyldeforkanter og i særdeleshed på 
elektroniske hyldeforkanter. 
 
Hun ønskede, at det skal være en anbefaling 
fra arbejdsgruppen, at man ikke kan 
anvende mærket, såfremt det ikke er på 
produktet.   
 
Problematikken omkring udenlandske 
producenters anvendelse af mærket blev 
rejst.  
 
 

Næste møde Per Preisler Christiansen afsluttede  med at 
sige, at på næste møde i arbejdsgruppen vil 
Fødevarestyrelsen i samarbejde med Advice 
komme med et nyt forslag til et Best in class 
-mærke. Her skal der også ligge et forslag fra 
FVST på kategorier i en sådan model. 
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Næste møde i arbejdsgruppen bliver om 3 
ugers tid alt afhængigt af, hvornår der bliver 
udskrevet valg.  
 

Evt. Der blev spurgt ind til det digitale 
testunivers, herunder hvordan de forskellige 
fødevarer vil være sat op i forhold til 
hinanden.  
 
Catrine Normann fra Konkurrence og 
Forbrugerstyrelsen svarede, at der er flere 
muligheder, men anbefalede en løsning, der 
ligner den virkelige verden bedst muligt.  


