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J. nr.: 2014-25-60-00081 [01-02-2016 ]

Slutrapport for kampagnen

Mærknings- og vildledningskampagne

INDLEDNING 

Vildledning
Forbrugeren skal kunne regne med de kvalitetsanprisninger, der findes på en vare eller i 
forbindelse med mærkning eller markedsføring af denne. Forbrugeren kan blive vildledt, 
hvis forbrugeren ikke kan stole på anprisningen. Vildledning kan være når virksomheden 
præsenterer varen som havende en egenskab eller et indhold, som virksomheden ikke 
kan dokumentere, at varen har.  

Fødevarestyrelsen fokuserede i kampagnen på kvalitetsanprisninger af fødevarer, hvor 
de:

- udgives for at være af en særlig kvalitet
- udgives for at være af en særlig behandling eller opskrift 
- Udgives for at være af en særlig oprindelse

Tidligere tilsyn
Der er ved tidligere kampagner og tilsyn set eksempler på, at restauranter har brugt 
vildledende markedsføring. Bl.a. kunne det konstateres, at der anprises med 
”hjemmelavet”, ”parmaskinke” og ”fetaost” mv. uden at dette altid var korrekt. 

Tidligere Kampagne
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 en tilsvarende kampagne om ”Vildledning”.

Formål
Kampagnen havde 2 formål nemlig at kontrollere og vejlede så 

- forbrugeren ikke bliver vildledt 
- virksomhederne bliver bedre til at forstå og efterleve reglerne
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KONKLUSION

96 % af virksomhederne overholdt lovgivningen

Kampagnen viste at 96 % af virksomhederne der var udpeget til kampagnen overholdt 
lovgivningen, hvilket må anses for at være tilfredsstillende. 

I 2014 blev der kørt en tilsvarende kampagne som viste at 94 % af virksomhederne der 
var med i kampagen overholdt reglerne vedr. kvalitetsanprisninger.

Fødevarestyrelsen vurderer at regelefterlevelsen på området er på et stabilt niveau.

Kampagnen viste at restauranterne var gode til at overholde reglerne. Af de restauranter 
der var udpeget til kampagnen overholdt 97 % reglerne. Det er ikke muligt at konkludere 
noget om de andre brancher, der indgik i kampagnens kontrol pga. for få tilsyn i disse.

35 % af virksomheder fik vejledning om kvalitetsanprisninger af fødevaren

Fødevarestyrelsen har vejledt i ca. 35 % af virksomhederne om kvalitetsanprisninger af 
fødevaren. Vejledningen er givet for at virksomhederne bliver bedre til at forstå og 
efterleve reglerne om kvalitetsanprisning af fødevare.

Fremadrettede tiltag

Fødevarestyrelsen vurderer: 

- at kampagnen med fordel kan gentages så der fortsat er fokus på området, da 
virksomhederne fik en del vejledning under kampagnen. Gentages kampagnen 
skal hovedvægten af kontrollerne ligge i andre brancher end restauranter. 
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RESULTATER 

286 kontrolbesøg

Der blev udført 286 kampagnekontroller i perioden 15. august 2015 til 31. oktober 2015. 
På disse kontrolbesøg er der udarbejdet 340 delresultater, dvs. at der er hos nogle 
virksomheder er blevet kontrolleret mere end et lovgivningsområde. Kontrolbesøgenes 
fordeling på brancher og sanktion fremgår af tabel 1. 

12 virksomheder fik sanktioner

Fødevarestyrelsen gav 14 indskærpelser fordelt på 12 virksomheder. 

- 10 indskærpelser indenfor området mærkning og information, hvor der bl.a. blev 
givet sanktioner for nedenstående områder, som blev vurderet til at være 
vildledende

o Hjemmelavet - hvor fødevaren ikke var hjemmelavet men færdigkøbt

o Kvalitetsanprisning af en vare - hvor det var en anden vare man fik.

I tabellen nedenfor ses eksempler på anprisninger, der har givet anledning 
til indskærpelser: 

Anprist hos virksomheden Konstateret ved tilsyn

bøffel mozarella Alm. mozarella

krabber Surimi (imiteret krabbekød)

mozarella ost Havarti ost

Dansk kød Polsk Kød

Frisk Frossen

Feta Salat ost

Dagfrisk Ingen dokumentation for dagligt 
indkøb

Belgisk chokolade Ingen dokumentation

Økologisk brød Anvendelse af konventionelle 
kerner

Parma skinke Anden type skinke

Henvist til generelle økologiske 
produkter

Der skal henvises specifikt til hvilke 
typer økologiske produkter der 
anvendes
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- 4 indskærpelser indenfor varestandarder, hvor handelsnormerne for frugt og 
grønt ikke blev overholdt. Der manglede fx angivelse af oprindelsesland på frugt 
og grønt eller der var angivet et forkert oprindelsesland på skiltningen af frugt og 
grønt. 

På et enkelt kontrolbesøg blev virksomheden sanktioneret med 3 indskærpelser indenfor 
området Mærkning og information samt området varestandarder. 

METODE

Kontrolperiode og fordeling af kontrolbesøg 
Kampagnekontrollen blev gennemført i forbindelse med de almindelige kontrolbesøg, der 
blev udført i perioden 15. august 2015 til 31. oktober 2015. Det var planlagt, at man så 
vidt muligt udførte de 259 kontrolbesøg i detailvirksomheder indenfor brancher som også 
blev besøgt i 2014. Kontrolbesøgene var som udgangspunkt planlagt som uanmeldte 
tilsyn.

Kontrollen
Ved kontrollen på virksomhederne, kontrollerede Fødevarestyrelsen 

- mærkning
- markedsføring
- anprisninger

Til kontrollen skulle virksomheden fremvise menukort, faktura, opskrifter mm for at
Fødevarestyrelsen kunne kontrollere, om det indkøbte svarede til mærkningen, 
markedsføringen eller anprisningerne af fødevaren.

Forbrugerpanel
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 en vildledningskampagne, hvor gråzonesager blev 
behandlet af et forbrugerpanel for at fastlægge ”den almindeligt oplyste forbrugers” 
opfattelse. Der var også mulighed for anvendelse af forbrugerpanel i forbindelse med 
gennemførelsen af mærkning- og vildledningskampagnen i 2015.

Der blev ved kampagnen i 2015 ikke oversendt sager til forbrugerpanelet.
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TABELLER OG FIGURER

Antal tilsyn og sanktioner fordelt på brancher
Tabel 1
Branche Antal 

tilsyn i 
branchen

Antal tillsyn uden 
anmærkninger   

( %)

Antal tilsyn hvor 
der er 

givet indskærpelse
r (%)

10.71.20 Bagerforretninger/ -afdelinger 5 5
(100,0 %)

0
(0,0 %)

47.11.00.A  Dagligvareforretninger, letfordærvelige 
fødevarer

19 16
(88,9 %)

2
(11,1 %)

47.21.00.B  Frugt- og grøntforretninger med uindpakket 
feta og oliven o.l.

2 1
(50,0 %)

1
(50,0 %)

47.22.00.A Slagterforretninger / -afdelinger 21 21
(100,0 %)

0
(0,0 %)

47.22.00.B Smørrebrøds- og delikatesseforretninger/ -
afdelinger

13 12
(92,3 %)

1
(7,7 %)

47.23.00  Fisk- og vildtforretninger/ -afdelinger og 
fiskebiler med behandling

6 5
(83,3 %)

1
(16,7 %)

47.24.00.A Chokolade-, konfekture- og is forretninger/-
afdelinger med behandling

4 4
(100,0 %)

0
(0,0 %)

47.24.00.B Chokolade-, konfekture- og is forretninger/-
afd. med behandling - åbent op til 6 mdr. om året

1 1
(100,0 %)

0
(0,0 %)

47.29.00.C Detailforretninger med behandling, øvrige 1 1
(100,0 %)

0
(0,0 %)

47.29.00.E Osteforretninger/-afdelinger og ostebiler med 
behandling

11 11
(100,0 %)

0
(0,0 %)

56.10.00.A Servering: Restauranter mv 175 171
(96,7 %)

5
(2,8 %)

56.10.00.B Servering: Restauranter, mv. - begrænset 5 5
(100,0 %)

0
(0,0 %)

56.10.00.C Servering: Restauranter mv. - åbent op til 6 
måneder om året

9 8
(88,9 %)

1
(11,1 %)

56.21.00  Catering og diner transportable (mad ud af 
huset)

10 9
(90,0 %)

1
(10,0 %)

56.29.00.A Servering: Kantiner mv., fast personkreds over 
12 personer

3 3
(100,0 %)

0
(0,0 %)

56.29.00.B Servering: Forsamlingshuse og selskabslokaler 
med begrænset ugentlig åbningstid

1 1
(100,0 %)

0
(0,0 %)

I alt 286 274
(95,8 %)

12
(4,2 %)
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