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Slutrapport for kampagnen 

Mærkning - Menukort 

INDLEDNING  

I forbindelse med tidligere kampagner har Fødevarestyrelsen konstateret, at der er 

problemer med anvendelse af de beskyttede betegnelser, som er en del af EU-

kvalitetsordningerne.  

 

Derfor har Fødevarestyrelsen i perioden 1. april til 31. august 2019 gennemført en 

kampagne med en målrettet kontrol mod vildledning, offentliggørelse af kontrolresultater 

samt kontrol af anvendelsen af beskyttede betegnelser. 

 

Uretmæssig anvendelse af beskyttede betegnelser er en krænkelse over for 

rettighedshaverne og kan medføre en risiko for, at forbrugerne ikke får den kvalitet, de 

forventer. 

 

Derudover blev der i kampagnen kontrolleret for, om fødevarer lever op til, hvad de lover 

i forhold til fødevarens kvalitet eller indhold for at undgå, at forbrugerne vildledes. 

 

Endelig indgik kontrol af, om forbrugere har adgang til at se virksomhedens 

smileyrapport på serverings virksomhedernes hjemmeside i kampagnen. 
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KONKLUSION 

En samlet regelefterlevelse på 85 %  

Fødevarevirksomhederne der var udpeget til denne kampagne, overholdt reglerne ved 85 

% af kontrolbesøgene. Der er gennemført 379 kontrolbesøg, som har udløst 56 

kontrolrapporter med en eller flere anmærkninger.  

96 % af fødevarevirksomhederne overholdt reglerne om at anprisninger ikke må vildlede 

forbrugerne, hvorved regelefterlevelsen er på samme niveau som resultaterne fra 2016-

kampagnen. Denne kampagne viste ligeledes, at 96 % af de kontrollerede 

fødevarevirksomheder overholdt reglerne for anprisninger. 

Samtidig viste kampagnen, at i forhold til kendskabet til de beskyttede betegnelser 

blandt danske fødevarevirksomheder er der generelt set plads til forbedring, da der i 

kampagnen har været et stort behov for vejledning og der er fundet en del bagatelagtige 

forhold.  

Regelefterlevelsen af reglerne om offentliggørelse af fødevarevirksomhedens 

kontrolrapport via link til www.findsmiley.dk er 95 %, hvilket er tilfredsstillende.    

RESULTATER  

Kampagnen Mærkning – Menukort var planlagt til 350 kontrolbesøg med kontrol inden 

for lovgivningsområderne: Mærkning og information, offentliggørelse samt særlige 

mærkningsordninger.  

Der er gennemført 379 kampagnekontroller fordelt med 355 kontroller i 

serveringsvirksomheder fx restauranter samt 24 kontroller fordelt på andre engros og 

detailbrancher. 

379 kontrolbesøg  

379 virksomheder fik kampagnekontrolbesøg i perioden 1. april 2019 til 31. august 2019. 

56 virksomheder fik sanktioner 

Fødevarestyrelsen gav i alt 65 indskærpelser fordelt på 56 kontrolbesøg fordelt på 

følgende lovgivningsemner:   

15 indskærpelser samt et administrativt bødeforlæg inden for området mærkning og 

information. De sanktioner, der blev givet, var for vildledende markedsføring.  

20 indskærpelser for manglende offentliggørelse af kontrolrapport på egen hjemmeside.  

Derudover fandt fødevarekontrollen grund til at indskærpe reglerne for beskyttede 

betegnelser i 30 tilfælde, der var fx anvendte beskyttede betegnelser som parmaskinke, 

feta, parmesan, gorgonzola, mens der faktisk serveredes fødevarer, som ikke lever op til 

disse betegnelser fx lufttørret skinke, hvide ostetern, revet hård ost eller Grana Padano.  

http://www.findsmiley.dk/
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Der er ud over indskærpelserne fundet forhold, som blev vurderet bagatelagtige under de 

foreliggende omstændigheder. Disse er fordelt som følgende: 33 på vildledende 

markedsføring, 52 på offentliggørelse af kontrolrapport på hjemmesiden og 83 på 

beskyttede betegnelser (se tabel 2). 

Regelefterlevelsen på de 3 kontrolområder er samlet set 85 %. 

METODE  

Fødevarevirksomhederne er besøgt i perioden 1. april 2019 til 31. august 2019 og 

der blev udført 379 tilsyn med hovedvægt på detailvirksomheder med servering.  

 

Kontrollen blev udført uanmeldt, enten som del af den ordinære kontrol eller i forbindelse 

med prioriteret- eller anden kontrol. 

 

Ved kontrolbesøg blev det kontrolleret om virksomheden:  

 Havde et link til deres kontrolrapport på www.findsmiley.dk  eller på anden måde 

havde offentliggjort deres kontrolrapport på deres hjemmeside.  

 Anvendte korrekte anprisninger af fødevarer i deres markedsføring herunder ved 

skiltning eller på menukort.  

 Serverede de korrekte fødevarer, når der var tale om fødevarer omfattet af 

betegnelserne: 

o BOB ”beskyttede oprindelsesbetegnelser”  

o BGB ”beskyttede geografiske betegnelser” 

o GTS ”garanterede traditionelle specialiteter” 

Dette blev kontrolleret ved gennemgang af virksomhedens hjemmeside, deres 

markedsføring, sporbarhedskontrol samt øvrig dokumentation og kontrol af deres 

varelager.  

  

http://www.findsmiley.dk/
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TABELLER OG FIGURER 

 

Tabel. 1 Regelefterlevelse1 i kampagnen.  

 

Sanktioner Antal 

Res 1 

Antal 

Res 2 

Antal 

Res 3 

Antal 

Res 4 

% 

Res 1 

% 

Res 2 

% 

Res  

3 

% 

Res 

4 

Samlet 

kontrolresultat2  

323 55 0 1 85,2 14,5 0,0 0,3 

 

Tabel. 2 Sanktioner og bagatelagtige overtrædelser fordel på de 3 kontrolområder.  

 

kontrolemner Sanktioner  % Bagatelagtige 

forhold 

% 

Mærkning og 

information / 

Anprisninger 

16 3.9 33 8,8 

Offentliggørelse af 

kontrolrapport  

20 5,3 52 14,6 

Særlige 

mærkningsordninger/  

Beskyttede betegnelser 

30 8,1 83 24,3 

 66 5,7 168 15,7 

 

 

                                           
1  

Res 1 = ingen anmærkninger  

Res 2 = indskærpelse  

Res 3 = forbud eller påbud  

Res 4 = bødeforlæg, politianmeldelse  

 
2 Samlet kontrolresultat = det resultat som virksomheden samlet set har opnået på 

kampagneemnerne.  


