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Slutrapport for kampagnen

Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer

INDLEDNING 

Næringsdeklarationen kan hjælpe forbrugeren til at træffe et veloplyst valg
Næringsdeklarationen har til formål at give forbrugeren oplysninger om fødevarers 
energi- og næringsindhold. Oplysningerne i næringsdeklarationen skal hjælpe 
forbrugeren til blandt andet at sammenligne energi- og næringsindholdet med andre 
fødevarer og til at kunne foretage et informeret og veloplyst valg. Ud fra et 
sundhedsmæssigt perspektiv er næringsdeklarationen desuden et vigtigt redskab for 
forbrugeren til at kunne sammensætte en sund kost.

Gennem mærkning og markedsføring har fødevarevirksomheder mulighed for at påvirke 
forbrugerens valg. Det er derfor vigtigt, at fødevarer er næringsdeklareret korrekt, så 
forbrugeren kan se fakta om varernes indhold af f.eks. fedt, mættet fedt, sukker, salt og 
kostfibre. 

Siden 13. december 2016 har det været obligatorisk at næringsdeklarere næsten alle 
færdigpakkede fødevarer. Der er fastsat særlige EU-krav til, hvordan en 
næringsdeklaration skal være udformet og præsenteret på et produkt, for at være til 
hjælp for forbrugeren. 

Kampagnens regelgrundlag
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169 af 25. oktober 2011 om 

fødevareinformation til forbrugerne.
 Bekendtgørelse nr. 1355 af 27. november 2015 om mærkning m.v. af fødevarer.
 Vejledning nr. 10293 af 16. december 2016 om næringsdeklaration.

Kampagnens formål

 Kontrollere om færdigpakkede fødevarer er påført korrekt næringsdeklaration (fx 
udformning, sprog, præsentation m.v.). 

 Kontrollere om en frivillig gentagelse af næringsdeklarationen i det primære 
synsfelt er korrekt.

 Kontrollere om fastsættelsen af de deklarerede værdier er foretaget korrekt 
(kontrol af dokumentation).

 Vejlede om reglerne for næringsdeklaration.
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KONKLUSION 

Ud af de i alt 513 kontrolbesøg, der blev gennemført i kontrolkampagnen, fik 38 
virksomheder en indskærpelse (7 %). I 106 tilfælde blev der konstateret forhold, som 
blev vurderet som bagatelagtige, og hvor der blev ydet konkret vejledning for at rette op 
på forholdet. Der var ingen virksomheder, hvor forholdene resulterede i en bøde. 

Antallet af bagatelagtige forhold er relativt højt, til trods for et begrænset antal 
indskærpelser. Vurderingen er derfor, at der fortsat er behov for vejledning og kontrol på 
næringsdeklarationsområdet.

For at sikre, at forbrugeren gives korrekte næringsdeklarationsoplysninger på 
færdigpakkede fødevarer og dermed kan foretage et informeret og veloplyst valg, bør 
Fødevarestyrelsen fortsat have fokus på kontrol med overholdelsen af 
næringsdeklarationsreglerne. Det er især følgende forhold, der er blevet indskærpet i 
nærværende kampagne

 Manglende overholdelse af opsætning i tabelformat

 Manglende/utilstrækkelig dokumentation for de deklarerede værdier til 
næringsdeklarationen 

 Manglende dansk sprog

METODE 

Kampagnen blev gennemført i perioden fra den 1. august 2021 til den 31. december 
2021, enten som en selvstændig kampagnekontrol eller som en del af et ordinært 
kontrolbesøg.

Der har ikke tidligere været gennemført en lignende kontrolkampagne. 

Kampagnekontrollen blev gennemført hos de mærkningssansvarlige virksomheder, inden 
for følgende brancher:

 Engrosvirksomheder med produktion af færdigemballerede fødevarer

 Engrosvirksomheder (lagre og kontorvirksomheder) med import fra tredjelande

 Engrosvirksomheder (lagre og kontorvirksomheder) samhandel med fødevarer

 Detailvirksomheder med import fra tredjelande.

Kontrolbesøgene bestod som udgangspunkt i uanmeldte besøg hos virksomhederne. 
Virksomhederne blev udvalgt ud fra kendskab til deres produktsortiment.

For visse typer af fødevarer, er der ikke et krav om næringsdeklaration. Disse produkter 
var derfor ikke en del af kampagnen.

Der blev anvendt spørgeskema i forbindelse med kampagnen. Spørgeskemaet havde til 
formål at afdække antallet af kontrollerede produkter i forbindelse med det enkelte 
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kontrolbesøg, og antallet af produkter, hvor næringsdeklaration blev gentaget på 
forsiden af produktet (frivillig mærkning).

Forud for kampagnestart blev erhvervet præsenteret for kampagnen ved et af 
Fødevarestyrelsens dialogmøder.  

RESULTATER 

Samlet antal kontrolbesøg og kontrolresultater 

Fødevarestyrelsen udførte i alt 513 kontrolbesøg. Heraf blev 475 kontrolbesøg foretaget i 
engros og 38 kontrolbesøg i detailvirksomhederne. Kontrolresultaterne fremgår af tabel 
1.  

Tabel 1. Viser det samlede resultat og fordelingen i henholdsvis engros og detail. Tallene 
i parentes angiver den procentvise fordeling.

Uden anmærkninger Indskærpelser Bøder

Antal virksomheder 475 (93 %) 38 (7 %) 0

Engros 445 (94 %) 30 (6 %) 0

Detail 30 (79 %) 8 (21 %) 0

En stor del af indskærpelserne blev givet fordi, virksomhederne ikke havde påført 
næringsdeklaration korrekt eller fordi næringsdeklaration helt manglede eller fordi, der 
var utilstrækkelig dokumentation for de deklarerede værdier i næringsdeklarationen.

Der blev i alt givet 41 indskærpelser (delresultater). Det vi sige, at enkelte virksomheder 
har fået to indskærpelser. Hvordan antallet af indskærpelser fordeler sig i forhold til de 
regler, der er overtrådt, fremgår af tabel 2 nedenfor.

Tabel 2. Indskærpelser fordelt på hvilken regel, der er overtrådt:

Sanktioner Antal

Manglende tabelformat 15

Manglende dokumentation 10

Ikke dansk sprog 5

Ikke korrekt skriftstørrelse 3

Mangler elementer i næringsdeklarationen 2

Manglende næringsdeklaration 2
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På hjemmeside ved fjernsalg mangler 
obligatoriske mærkningsoplysninger

2

Ikke angivet faktuel mængde 1

Ikke anvendte korrekte måleenheder 1

Ikke korrekt rækkefølge 1

I alt 41

I alt var der 106 forhold, der blev vurderet som bagatelagtige. Det bemærkes, at en 
virksomhed både kan have fået en indskærpelse for en regel, der var overtrådt, og for et 
andet forhold, der er vurderet som bagatelagtigt. 

Et eksempel på et bagatelagtigt forhold kunne være, hvor der i 
næringsdeklarationsoplysningerne under kulhydrat ikke var skrevet "heraf sukkerarter", 
men alene var anført ”sukker”. Et andet eksempel kunne være, hvor energiværdien kun 
var angivet i kJ, og ikke samtidig i kcal. 

Kontrol af korrekt næringsdeklaration
Ud af de 475 kontrolbesøg i engrosvirksomheder, udvalgte Fødevarestyrelsen 1.514 
produkter til en stikprøvekontrol, og ud af disse manglede 41 produkter en 
næringsdeklaration (3 %).

Fødevarestyrelsen udtog 77 produkter til en stikprøvekontrol blandt detailvirksomheder, 
og heraf manglede 5 produkter en næringsdeklaration (6 %).

Fødevarestyrelsen gav 29 indskærpelser i engros og detail (svarende til 6 %) for ikke 
korrekt næringsdeklaration. Disse omfattede manglende tabelformat, ikke let forståeligt 
mærkningssprog (dvs., at produktet ikke var mærket på dansk eller på et sprog, der kun 
ved uvæsentlige forskelle i stavning adskiller sig fra dansk), ikke korrekt rækkefølge af 
næringsstoffer, ikke korrekt skriftstørrelse, manglende elementer i næringsdeklarationen, 
ikke angivet faktuel mængde (pr. 100 g) og ikke anvendt korrekte måleenheder. 

Fødevarestyrelsen indskærpede i to tilfælde for manglende obligatorisk 
næringsdeklaration på en hjemmeside. Kontrol af næringsdeklaration på hjemmesider 
blev kun kontrolleret ved de virksomheder, der også havde fjernsalg.

Kontrol af frivillig gentaget næringsdeklaration
Næringsdeklaration var gentaget frivilligt på et produkts forside på 67 af de i alt 1.514 
stikprøvekontrollerede produkter (svarende til 4 %) blandt engrosvirksomhederne. Mod 
forventning var gentagelse af næringsdeklaration ikke særlig udbredt blandt de 
kontrollerede produkter. Der blev ikke givet nogen indskærpelser. 

Kontrol af dokumentation for fastsættelsen af de deklarerede værdier
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Kontrol af dokumentation for fastsættelsen af de deklarerede værdier blev foretaget hos 
fremstillingsvirksomheder og kontorvirksomheder, der var ansvarlige for udarbejdelsen af 
disse. Det udgjorde i alt 428 kontrolbesøg ud af det samlede antal kontrolbesøg på 513. 

Fødevarestyrelsen indskærpede i 10 tilfælde manglende eller utilstrækkelig 
dokumentation for de deklarerede værdier (svarende til 2 %) og 418 tilfælde var i 
overensstemmelse med reglerne (svarende til 98 %).

Vejledning
Fødevarestyrelsen vejledte generelt virksomhederne om reglerne for næringsdeklaration 
af færdigpakkede fødevarer i forbindelse med alle de gennemførte kontrolbesøg. 

Derudover har Fødevarestyrelsen ydet konkret vejledning ved de forhold der, i de 
konkrete tilfælde, blev vurderet som bagatelagtige.

http://www.fvst.dk/

	Slutrapport - næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer - 20... (D4802035).docx

