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J. nr.: 2019-29-60-00032 [18-03-2020] 

 

Slutrapport for kampagnen 

Kontrol af ernærings- og sundhedsanprisninger 
på færdigpakkede dagligvarer 

Marts - December 2019 

 

INDLEDNING  

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et 

sundere valg  

Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer om fx 

indhold af protein eller fiber. Hvis virksomhederne ikke har styr på disse regler, er der en 

risiko for, at forbrugere bliver vildledt, når de indtager produkter, der ikke lever op til de 

ernærings- og/eller sundhedsmæssige egenskaber, der fremhæves. 

Det kræver et vist forarbejde at kunne anvende ernærings- og sundhedsanprisninger 

korrekt. Det er nogle af erfaringerne fra tidligere kontrolkampagner samt fra kontrollen 

via fx forbrugerklager.  

 

Kampagnens fokus 

Kampagnen fokuserede på at kontrollere ernæringsanprisninger anvendt på almindelige 

færdigpakkede fødevarer samt markedsføringsmateriale. Når ernæringsanpriste 

produkter og/eller markedsføringsmateriale blev kontrolleret, blev eventuelle 

sundhedsanprisninger på de udvalgte produkter også kontrolleret. 

Formålet med kampagnen var, at: 

 Kontrollere, om ernærings- og sekundært sundhedsanprisninger, på almindelige 

dagligdags fødevarers emballage og/eller markedsføringsmateriale, var i 

overensstemmelse med reglerne. 

 Vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger. 

 

KONKLUSION  

I 234 kontrolbesøg blev der anvendt ernærings- og sundhedsanprisninger, hvoraf 18% 

resulterede i en indskærpelse, mens 19% vurderedes som bagatelagtige forhold samt 

1% resulterede i en bøde. 

Fødevarestyrelsen vejledte generelt om reglerne for ernærings- og sundhedsanprisninger 

ved alle kontrolbesøg og ydede konkret vejledning ved de forhold, der i de konkrete 

tilfælde blev vurderet som bagatelagtige. 
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Resultaterne viser, som forventet, at der fortsat er behov for vejledning og kontrol på 

lovgivningsområdet for ernærings- og sundhedsanprisninger, da området fortsat kan 

være en udfordring for virksomhederne. 

Fødevarestyrelsen bør fortsat have fokus på ernærings- og sundhedsanprisninger på 

færdigpakkede dagligvarer, for at sikre at forbrugerne ikke bliver vildledt. Det er især 

følgende forhold, der er blevet indskærpet (se tabel 2 for uddybning): 

 De anvendte ernæringsanprisninger overholder ikke bilaget i 

anprisningsforordningen (fx ”højt proteinindhold”, ”lavt fedtindhold”) eller 

anvendelsesbetingelserne (fx for at anprise med ”sukkerfri”) 

 De anvendte uspecifikke sundhedsanprisninger (fx ”godt for maven”, ”gavnlige 

bakterier”, ”positiv virkning på forskellige dele af kroppen”) mangler ledsagelse af 

en beslægtet og godkendt sundhedsanprisning 

 Sammenligningsgrundlaget for sammenlignende ernæringsanprisninger er 

ufuldstændigt (fx et light produkt hvor der ikke sammenlignet med et 

repræsentativt udsnit på det danske marked) 

 

Ved slutrapportens udarbejdelse er der fulgt op i 37 ud af 43 virksomheder. I 92 % af 

tilfældene har virksomhederne rettet op på forholdene, og kampagnen har dermed haft 

en positiv effekt. Hos de resterende 8 % er der 1) givet bøde og påbud om at ændre 

markedsføringen, da forholdet allerede har været indskærpet, eller 2) givet en ny 

indskærpelse for et andet forhold eller et forhold der delvist var fulgt op. 

 

METODE 

Kampagnen blev udført i perioden den 18. marts til 31. december 2019 og blev 

gennemført primært som uanmeldte kontrolbesøg hos engros- og detailvirksomheder. 

Kriteriet for udvælgelse var, at virksomhederne skulle være ansvarlige for mærkningen 

og/eller markedsføringen med ernæring- og sundhedsanprisninger på almindelige 

fødevarer anvendt i dagligdagen.  

Herunder vises eksempler på forskellige brancher, der indgik i kampagnen:  

 Fremstillingsvirksomheder (fx mejeriprodukter, kødprodukter, fiskeprodukter, 

bagværk, morgenmadsprodukter, færdigretter, drikkevarer).  

 Kontorvirksomheder inkl. hovedkontor for kæder. 

 Lager med engroshandel, inkl. importører.  

 I mindre omfang detailvirksomheder med egne fremstillede varer. 

 

Fødevarestyrelsen tog udgangspunkt i relevante produkter fundet ved kontrol af 

virksomhedens hjemmeside eller foretog en screening ved kontrolbesøget af 

virksomhedens markedsførte produkter fx via produktkatalog eller lignende. Ud fra dette 

tog Fødevarestyrelsen en stikprøvekontrol af produkter med ernæringsanprisninger. Hvis 

der var sundhedsanprisninger på produkterne kontrollerede Fødevarestyrelsen også 

disse.  

Branchen var forinden kampagnestart til et dialogmøde med Fødevarestyrelsen, hvor 

kampagnen blev præsenteret. Derudover var der information på Fødevarestyrelsens 

hjemmeside om kontrolkampagnen.   
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RESULTATER  

Antal kontrolbesøg udført  

Fødevarestyrelsen udførte 264 kontrolbesøg i både engros- og detailvirksomheder. I 30 

af tilfældene blev der ikke anvendt ernæringsanprisninger på kontroltidspunktet. Dette 

blev konkluderet ud fra en stikprøvekontrol af virksomhedens vareudvalg og 

virksomhedens eget udsagn. 

De efterfølgende afsnit er baseret på de 234 kontrolbesøg, hvor der blev anvendt 

ernærings- og sundhedsanprisninger. 

18 % af de i alt 234 kontrolbesøg resulterede i en indskærpelse, mens 19% vurderedes 

som bagatelagtige forhold inden for lovgivningsområdet ernærings- og 

sundhedsanprisninger samt 1 % resulterede i en bøde. 

 

Fordelingen af sanktioner på engros og detail 

I detailvirksomheder var 70% ud af 27 kontrolbesøg uden anmærkninger, mens 30% 

udløste en indskærpelse for overtrædelse af reglerne om ernærings- og 

sundhedsanprisninger.  

I engrosvirksomheder var 83% ud af 207 kontrolbesøg uden anmærkninger, 16% 

resulterede i en indskærpelse, mens 1% resulterede i bøde. 

Fordelingen af resultaterne mellem detail og engros fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1 Typer af brancher (puljet) der indgik i kampagen og resultater fra kontrollen 

Branche detail / Antal Ingen 

anmærkninger 

Indskærpelser Bøder 

Specialforretninger – Bager, slagter, 

delikatesse m.v. med behandling 

5 0 0 

Dagligvareforretning uden/med begrænset 

behandling  

14 4 0 

Serveringsvirksomhed - Restauranter m.v. 0 4 0 

I alt  19 8 0 

Branche engros /Antal Ingen 

anmærkninger 

Indskærpelser Bøder 

Fremstilling af animalske og/eller 

vegetabilske produkter, drikkevarer 

97 11 0 

Kontorvirksomhed og engroshandel med 

lager 

75 22 2 

I alt 172 33 2 

 

Sanktioner/overtrædelse 

De tre hyppigste overtrædelser af anprisningsforordningen fremgår af tabel 2.  

Tabel 2 De tre hyppigste overtrædelser af anprisningsforordningen.  

Overtrædelse  Antal Bemærkninger 

De anvendte ernæringsanprisninger 

overholder ikke bilaget i 

anprisningsforordningen eller 

anvendelsesbetingelserne 

19 Ved flere af disse overtrædelser 

fremgår ernæringsanprisningen på 

bilaget, men overholder ikke 

kriterierne. 

De anvendte uspecifikke 

sundhedsanprisninger mangler 

ledsagelse af en beslægtet og 

godkendt sundhedsanprisning 

12 Flere af disse overtrædelser er set på 

hjemmesiden/markedsføringsmateriale 

og ikke på det endelige produkt. 

Sammenligningsgrundlaget for 

sammenlignende 

ernæringsanprisninger er 

ufuldstændigt 

6 Flere har kun sammenlignet med eget 

sortiment/vareudvalg. 
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Bagatel 

I 19% ud af 234 kontrolbesøg var der forhold, der i det konkrete tilfælde blev vurderet 

som bagatelagtige.  

De forhold, der typisk er vurderet som bagatelagtige, har bl.a. været, når en virksomhed 

har glemt pligtteksten ”med et naturligt indhold af sukker” enten på hjemmeside og/eller 

emballage i forbindelse med brugen af ernæringsanprisningen ”uden tilsat sukker”, eller 

når en virksomhed har brugt én uspecifik ernæringsanprisning som fx ”indeholder mange 

vitaminer og mineraler”.  

I de tilfælde, hvor forholdet er vurderet som bagatelagtige, er der ydet en konkret 

vejledning om brugen af ernærings- og/eller sundhedsanprisninger. 

 

Bødeforlæg 

I to virksomheder blev bødeforlæg fremsendt. I den ene virksomhed vedrørte det 

uspecifikke sundhedsanprisninger på et måltidserstatningsprodukt, som ikke var 

beslægtet af en specifik godkendt sundhedsanprisning. Dette forhold var tidligere blevet 

indskærpet i virksomheden, dermed eskalerende myndighedsudøvelse. I den anden 

virksomhed var der flere overtrædelser af ernæringsanprisninger, der ikke var overholdt 

og dette resulterede i en bøde. 

 

Vejledning 

Fødevarestyrelsen vejledte ved alle kontrolbesøg om reglerne for ernærings- og 

sundhedsanprisninger.   

 

Opfølgning på anmærkninger 

Ved slutrapportens udarbejdelse er der fulgt op i 37 ud af 43 virksomheder. I 92 % af 

tilfældene har virksomhederne rettet op på forholdene. Hos de resterende 8 % er der 1) 

givet bøde og påbud om at ændre markedsføringen, da forholdet allerede har været 

indskærpet, eller 2) givet en ny indskærpelse for et andet forhold eller et forhold der 

delvist var fulgt op. 

Der er enkelte virksomheder, der er ophørt i mellemtiden, hvorfor det ikke muligt at 

følge op på anmærkningerne. 

  

 


