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Slutrapport for kampagnen 

Berigede fødevarer 

Oktober-december 2020 

INDLEDNING 

Det er populært blandt mange virksomheder at markedsføre fødevarer tilsat vitaminer, 

mineraler eller visse andre stoffer. Fødevarerne kaldes for berigede fødevarer, som er 

reguleret af EU-regler samt danske regler. 

Det kan være forbundet med sundhedsmæssige risici for forbrugerne, hvis fødevarer er 

tilsat vitaminer, mineraler eller visse andre stoffer, som ikke er tilladte eller i en mængde 

over bestemte maksimumsgrænser. Berigede fødevarer skal samtidig overholde reglerne 

for minimumsindhold af vitaminer og mineraler. Disse næringsstoffer skal tilsættes i en 

betydelig mængde for at sikre forbrugerne mod ernæringsmæssig vildledning. 

Fødevarestyrelsen har givet generelle tilladelser til tilsætning af en række vitaminer, 

mineraler og visse andre stoffer i bestemte produktkategorier. Produkterne skal 

notificeres til Fødevarestyrelsen inden første markedsføring i Danmark. En virksomhed 

kan desuden få accept til tilsætning af et næringsstof i en højere mængde end de 

generelle tilladelser eller få godkendt et nyt næringsstof ved at anmelde tilsætningen til 

Fødevarestyrelsen. 

Formålet med kampagnen er at: 

 Kontrollere om virksomheder har meddelt fornødne oplysninger 

(notifikation/anmeldelse) af berigede fødevarer til Fødevarestyrelsen. 
 

 Kontrollere om de angivne oplysninger er korrekte i forhold til det markedsførte 

berigede produkt. 
 

 Vejlede virksomhederne om reglerne for tilsætning af vitaminer, mineraler og 

visse andre stoffer. 
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KONKLUSION 

Fødevarestyrelsen har med denne kampagne kontrolleret, at virksomheder, der er 

ansvarlige for første markedsføring af berigede fødevarer i Danmark (heriblandt 

producenter og importører), dels overholder de generelle tilladelser og dels opfylder de 

krav, der er til notifikation og anmeldelse. 

Kontrolkampagnen resulterede i følgende: 

 85 kontrolbesøg, hvoraf 64 virksomheder (17 detail- og 47 engrosvirksomheder) 

markedsførte berigede fødevarer i 1. led i Danmark. Resultater fra de 21 

virksomheder, der ikke markedsførte berigede fødevarer i 1. led, er ikke 

medregnet i regelefterlevelsen. 
 

 Lidt over halvdelen af de 64 virksomheder havde styr på reglerne om berigede 

fødevarer. Kun hver fjerde detailvirksomhed levede op til reglerne. For hver to ud 

af tre engrosvirksomheder var der styr på reglerne. 
 

 Fødevarestyrelsen gav i alt 26 indskærpelser og 17 forbud mod markedsføring af 

berigede fødevarer. 
 

 Fødevarestyrelsen vejledte ved alle kontrolbesøg om reglerne for markedsføring af 

fødevarer tilsat vitaminer, mineraler og visse andre stoffer. 
 

 30 virksomheder fik i alt 43 sanktioner under kampagnen. Ved slutrapportens 

udarbejdelse var der fulgt op på 27 virksomheder med samlet 37 sanktioner. 

Størstedelen af forholdene i de pågældende virksomheder er rettet op. Dette 

antyder, at kampagnen har haft en positiv effekt og øget forståelsen for 

berigelsesreglerne hos virksomhederne. 

På baggrund af resultaterne vurderer Fødevarestyrelsen, at der fortsat er behov for 

vejledning og kontrol af berigede fødevarer. Dette kan både ske i den ordinære kontrol, 

fokuseret som prioriteret indsatsområde og/eller som kampagnetilsyn. 

RESULTATER 

Kontrolbesøg 

Fødevarestyrelsen udførte i alt 85 kontrolbesøg hos både detail- og engrosvirksomheder.  

14 virksomheder markedsførte ikke berigede fødevarer. 7 virksomheder ud af de 

resterende 71 virksomheder markedsførte ikke berigede fødevarer i 1. led i Danmark. 

Dette blev baseret ud fra en stikprøvekontrol af virksomhedens vareudvalg, 

virksomhedens eget udsagn samt sporbarhedsdokumentation. 

De efterfølgende afsnit er baseret på de 64 kontrolbesøg, heraf 17 detail- og 47 

engrosvirksomheder, hvor der blev konstateret markedsføring af berigede fødevarer i 1. 

led i Danmark. 
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Samlet kontrolresultat 

Kontrolkampagnen resulterede i, at 47 % af de 64 kontrolbesøg udløste sanktionerne 

indskærpelse (20 %) og forbud (27 %). 

Figur 1 viser, at 4 af de 17 detailvirksomheder fik ingen anmærkninger (24 %), 4 fik 

indskærpelser (24 %), og 9 fik forbud som samlet kampagneresultat (53 %). Hvorimod 

30 af de 47 engrosvirksomheder fik ingen anmærkninger (64 %), 9 fik indskærpelser (19 

%), mens 8 fik forbud som samlet kampagneresultat (17 %).  

Kampagneresultatet indikerer, at særligt detailvirksomheder var udfordrede af 

berigelsesreglerne. Dette skyldes formodentlig, at de større engrosvirksomheder har en 

særskilt kvalitetsafdeling med kendskab til berigede fødevarer. 

Delresultater 

Kontrolbesøgene resulterede i, at Fødevarestyrelsen gav samlet 93 delresultater1 fordelt 

på de 64 virksomheder, der markedsførte berigede fødevarer i 1. led i Danmark. 

Af figur 2 fremgår det, at 50 ud af 93 delresultater var uden anmærkninger. 

Bagatelagtige overtrædelser udgjorde dog 14 af de 50 tilfælde uden anmærkninger og 

blev primært givet ved konstateret markedsføringsophør af berigede fødevarer (7 ud af 

de 14). 26 af de 93 delresultater var indskærpelser for overtrædelse af 

berigelsesreglerne, mens de resterende 17 var forbud mod markedsføring af berigede 

fødevarer. 

Fordelingen af delresultaterne mellem detail- og engrosvirksomheder fremgår af tabel 1. 

Hos detailvirksomhederne var 6 ud af 26 delresultater uden anmærkninger, 11 var 

indskærpelser, mens de resterende 9 var forbud. Hos engrosvirksomhederne var 44 ud af 

67 delresultater uden anmærkninger, 15 var indskærpelser, og 8 var forbud. 

Der blev givet flest sanktioner under engrosbranchen kontorvirksomhed og engroshandel 

med lager (se tabel 1). 

Sanktioner/overtrædelser 

Fødevarestyrelsen gav samlet 26 indskærpelser under kontrolkampagnen. 24 af de 26 

indskærpelser blev givet for manglende notifikation ved markedsføring af fødevarer tilsat 

vitaminer, mineraler og/eller visse andre stoffer i overensstemmelse med de generelle 

tilladelser. Én indskærpelse blev givet for manglende overholdelse af kravet om 

minimumsindhold i fødevarer tilsat vitaminer og mineraler, mens den resterende 

indskærpelse blev givet for manglende risikoanalyse ved markedsføring af fødevarer 

tilsat visse andre stoffer. 

I alt 17 forbud blev givet for ulovlig markedsføring af fødevarer tilsat vitaminer, 

mineraler og/eller visse andre stoffer, der ikke er i overensstemmelse med de generelle 

tilladelser, og dermed kræver anmeldelse til Fødevarestyrelsen forud for markedsføring. 

                                           
1 Kontrolbesøg resulterer i flere delresultater ved kontrol af flere lovgivningsområder, produkter m.m. 
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Samtlige virksomheder, der fik forbud, er registreret som importører. Dette indikerer, at 

det særligt er virksomheder, som samhandler med andre europæiske lande, der ikke er 

opmærksomme på de danske særregler inden for berigelsesområdet. 

Vejledning 

Fødevarestyrelsen vejledte generelt om berigelsesreglerne ved alle kontrolbesøg samt 

gav konkret vejledning ved de forhold, der i de konkrete tilfælde blev vurderet som 

bagatelagtige forhold.  

Opfølgning på anmærkninger 

Kampagnen resulterede i samlet 43 sanktioner hos 30 virksomheder. Ved slutrapportens 

udarbejdelse er der fulgt op på 37 sanktioner hos 27 virksomheder. De opfølgende 

kontrolbesøg har resulteret i 34 besøg uden anmærkninger samt 3 bødeforlæg. 

Størstedelen af forholdene i de pågældende virksomheder er dermed rettet op. Dette 

antyder, at kampagnen har haft en positiv effekt og øget forståelsen for 

berigelsesreglerne hos virksomhederne. 

METODE 

Kampagnen blev udført i perioden den 1. oktober 2020 til 31. december 2020.  

Kontrollerne blev primært gennemført som uanmeldte kontrolbesøg hos detail- og 

engrosvirksomheder. Disse blev udvalgt til kampagnen ud fra viden om og antagelsen af, 

at virksomhederne markedsfører fødevarer tilsat vitaminer, mineraler og visse andre 

stoffer i 1. led i Danmark.  

Som eksempler kan nævnes fremstillingsvirksomheder, importører (tredjeland og 

samhandel) deriblandt kontorvirksomheder, internetvirksomheder, detailbutikker, lager 

med engroshandel. 

Fødevarestyrelsen kontrollede: 

 om virksomheden markedsførte berigede fødevarer, heriblandt om virksomheden 

var 1. led i markedsføringen i Danmark. Med udgangspunkt i dette tog vi en 

stikprøvekontrol af berigede produkter.  

 om virksomheden havde meldt de fornødne oplysninger (notifikation/anmeldelse) 

af berigede fødevarer til Fødevarestyrelsen, og om disse var korrekte i forhold til 

de markedsførte produkter.  

 krav om minimumsindhold af vitaminer og mineraler i fødevarer (hvis relevant). 

 virksomhedens risikoanalyse - ved lovlig markedsføring af fødevarer tilsat visse 

andre stoffer.  

Virksomheden blev desuden vejledt generelt om reglerne for berigelse. 

I tilfælde af, at det viste sig, at virksomheden ikke markedsførte berigede fødevarer, eller 

ikke var markedsføringsansvarlig i 1. led, blev dette noteret på kontrolrapporten og 

sporbarhedsdokumentation blev medtaget til evt. kampagneudpegning af 

leverandørvirksomhed. 
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Fødevarestyrelsen informerede branchen om kampagnen ved et møde i starten af 

kampagneforløbet. 

I samme periode kørte kampagnen ”Kontrol af anprisninger på læskedrikke, 

elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger”. Kampagnerne kunne, hvis relevant, 

blive udført samtidigt. Der er blevet udarbejdet en særskilt slutrapport for 

anprisningskampagnen. 

TABELLER OG FIGURER 

 

Figur 1 Resultat af kontrolkampagne om berigede fødevarer 2020 
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Figur 2 Delresultater fra kontrolkampagne om berigede fødevarer 2020 

 

Tabel 1 Delresultater fordelt på detail- og engrosvirksomheder 

Branche Ingen 

anmærkninger 

Indskærpelser Forbud 

Detailvirksomheder  6 11 9 

Engros – Fremstilling af animalske 

og/eller vegetabilske produkter, 

drikkevarer 12 1 1 

Engros – Kontorvirksomhed og 

engroshandel med lager 32 14 7 
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