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Anprisning med fravær af fluorerede stoffer i fødevarekontaktmaterialer 

 

Fluorerede stoffer i pap og papir emballage 

Fødevarestyrelsen har fokus på fluorerede stoffer og fraråder brugen af dem til overfladeimprægne-

ring af pap og papir emballage. Fluorerede stoffer anses generelt for problematiske, da de ophobes i 

mennesker og miljø, er svært nedbrydelige og mistænkes for at kunne medføre en række sundheds-

skadelige effekter.  

Fluorerede stoffer kan måles samlet som det totale indhold af organisk fluor. Denne måling siger ikke 

noget om, hvilke konkrete stoffer der er til stede, men giver et samlet resultat for alle organiske fluo-

rerede stoffer. Fødevarestyrelsen fastsatte i august 2015 en vejledende grænseværdi for det totale 

indhold af organisk fluor i pap og papir. Den vejledende grænseværdi skal hjælpe virksomhederne til 

at efterspørge materialer, hvor der ikke er anvendt fluorerede stoffer til behandling af papiret. Det er 

kendt, at der især pga. denne stofgruppes evne til at ophobes i miljøet er stor risiko for indhold i pa-

piret, også selv om der ikke har været anvendt fluorerede stoffer i produktionen. Derfor skal en vejle-

dende grænseværdi tage højde for dette, så der kan skelnes mellem bevidst tilsætning og anvendelse 

af stofferne og utilsigtet baggrundsforurening af vandet eller træmassen, der er brugt til fremstilling 

af papiret. Foreløbige analyser af indholdet i pap og papir emballage tyder på, at den vejledende 

grænseværdi, der blev fastsat i august 2015 ikke som forventet tager tilstrækkelig højde for bag-

grundsniveauet af fluorerede stoffer. Fødevarestyrelsen vil justere grænseværdien, når yderligere test 

af analysemetoder og undersøgelser af baggrundsniveauet er afsluttet.  

Vurdering af anprisninger 

Ved kontrol af anprisninger vil Fødevarestyrelsen foretage en konkret vurdering af, om anprisningen 

kan vildlede forbrugerne. Vurderingen tager udgangspunkt i dokumentationen for produktet, dvs. 

overensstemmelseserklæringen og supplerende baggrundsinformation. 

Anprisningen ’ikke tilsat fluorerede stoffer’ kan anvendes, hvis der er dokumentation for, at der ikke 

noget sted i produktionskæden af materialet er anvendt fluorerede stoffer. Fødevarestyrelsen vil som 

udgangspunkt anse denne anprisning som vildledende, hvis der bevidst er anvendt fluorerede stoffer 

i produktionen.  

Anprisningen ’uden fluorerede stoffer’ eller ’fri for fluorerede stoffer’ kan anvendes, hvis der er do-

kumentation for, at der ikke er påviselige indhold af organisk fluor i materialet. Fødevarestyrelsen vil 

som udgangspunkt anse det som vildledning, hvis der er organisk fluor i varen. Produkter kan have 

et indhold af fluorerede stoffer, selvom der ikke har været anvendt fluorerede stoffer til behandling af 

papiret. Dette kan skyldes tilstedeværelse af stofferne i miljøet, som fx overføres med vand eller træ-

fibre og dermed ender i det færdige papir. Anprisningen ’uden fluorerede stoffer’ eller ’fri for fluore-

rede stoffer’ vil derfor kun kunne anvendes, hvis der ikke er påviselige indhold af organisk fluor i 

produktet.  

Der bør være særlig opmærksomhed på anprisninger af pap og papir af genbrugsmaterialer, hvor der 

er en større risiko for, at der kan overføres fluorerede stoffer fra det genbrugte papir, som kan have 

været behandlet med fluorerede stoffer.  
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Regler 

Forordning 1935/2004 om materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer fastsætter i 

artikel 3, stk. 2 regler vedrørende vildledning for fødevarekontaktmaterialer: ’ Reklamer for samt 

mærkning og præsentation af materialer og genstande må ikke vildlede forbrugerne.’ 


