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Høring om udkast til bekendtgørelse og vejledning om kosttilskud 

Dansk Erhverv har modtaget høring fra Fødevarestyrelsen over udkast til bekendtgørelse og vej-

ledning om kosttilskud og har følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv støtter helt overordnet EU-harmonisering af reglerne på fødevareområdet, da det 

er med til at højne forbrugerbeskyttelsen og skabe lige konkurrencevilkår. Vi finder det derfor po-

sitivt, at bekendtgørelsesudkastet indeholder forslag om ophævelse af en række nationale regler, 

således at virksomhederne i Danmark stilles som andre virksomheder i EU. 

 

Vi finder det positivt, at der i forbindelse med forslaget om at ophæve maksimumsmængderne og 

referenceværdierne for vitaminer og mineraler i kosttilskud i stedet er blevet udarbejdet vejle-

dende værdier for maksimalt indhold. Ligesom det er positivt, at det foreslås, at der kun er behov 

for yderligere dokumentation for sikkerhed, hvis et produkts indhold overstiger de vejledende 

værdier for maksimalt indhold. Da der også sælges kosttilskud i form af D-vitamin og jern til børn 

i alderen 0-1 år og dette er en meget følsom gruppe, vil vi foreslå, at der også udarbejdes vejle-

dende værdier for maksimalt indhold for denne gruppe.  

 

Dansk Erhverv er tilfreds med den foreslåede overgangsperiode, der betyder, at på nuværende 

tidspunkt lovlige kosttilskud indeholdende vitaminer og mineraler i mængder under de af myn-

dighederne fastsatte maksimummængder, og som er produceret og mærket inden den 1. januar 

2020, kan markedsføres indtil lagrene er opbrugte.   

 

Dansk Erhverv bakker op om forslaget om, at begrænse den digitale anmeldelse af kosttilskud til 

kun at omfatte de obligatoriske mærkningsoplysninger. På den måde er det stadigvæk muligt for 

forbrugerne at undersøge, om et kosttilskud er registreret til markedsføring i Danmark, og der-

med omfattet af Fødevarestyrelsens stikprøvekontrol uden at virksomhederne skal bruge unødig 

tid på at indtaste øvrige oplysninger. Samtidig er det muligt for myndighederne at udføre effektiv 

kontrol i kritiske situationer. 
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Specifikke bemærkninger  

Bemærkninger til vejledning om kosttilskud: 

 

Afsnit 4.2 

Det bør tilføjes, at hvis der for et næringsstof ikke er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen 

eller i dansk lovgivning, gælder de almindeligt accepterede renhedskriterier, som anbefales af in-

ternationale organer, indtil der er fastsat renhedskriterier i EU-lovgivningen eller i dansk lovgiv-

ning.  
 

Afsnit 4.3 

På side 11 er det anført, at der for relevante stoffer er taget hensyn til indtag af vitaminer og mine-

raler fra andre kilder i kosten. Dette hænger ikke sammen med, at der længere nede på samme 

side står, at de nye vejledende værdier er beregnet på denne vis: UL/TGL for den mest følsomme 

befolkning fratrukket et almindeligt indtag fra kosten. Vi mener således, at det skal fremgå, at der 

for alle stoffer er taget hensyn til indtag af vitaminer og mineraler fra andre kilder i kosten.   
 

I eksemplet på side 12 bør det, for at lette forståelsen, fremgå, at det vejledende maksimale ind-

hold af vitamin B6 i kosttilskud til voksne og børn fra 11 år er 14 mg. 

Som det ses nedenfor, mener vi desuden, at der er en række fejl i eksemplet: 

- Toleranceintervallet (18 - 9,6) er ikke korrekt, da der ikke er taget hensyn til afrundinger. 

- Usikkerhedsintervallet (+/- 12 %) er ikke korrekt beregnet. 

- Vi mener ikke, at det af Kommissionens vejledning fremgår, at hele usikkerhedsintervallet 

skal ligge under max. værdien. Her er det jo netop anført, at der ikke skal tages yderligere 

hensyn til måleusikkerheden, når det afgøres, om en målt værdi er i overensstemmelse 

med den deklarerede værdi. 
 

Afsnit 4.4 

Det er her anført, at myndighederne ikke anbefaler målgruppen (børn) et tilskud. Dette er ikke i 

overensstemmelse med Fødevarestyrelsens egen hjemmeside altomkost.dk (http://altom-

kost.dk/fakta/kosttilskud/hvem-har-gavn-af-kosttilskud/), hvor der bl.a. anbefales calciumtil-

skud til børn med allergi over for mælk. Endvidere anbefaler myndighederne også D-vitamin og 

jern til spædbørn under 1 år.  
 

Afsnit 4.6 

Da Drogelisten/tillæg til Drogelisten ikke er opdateret i mange år og Fødevarestyrelsen efterføl-

gende har forbudt andre droger end dem, der er nævnt i listen, opfordres Fødevarestyrelsen til at 

udfærdige (og løbende opdatere) en liste over samtlige droger, der ikke accepteres i fødevarer.  

 

Afsnit 5.11 

I dette afsnit nævnes det, at EU-Kommissionen har udarbejdet retningslinjer for tolerancer, og at 

der i disse retningslinjer er givet eksempler på tolerancer. Da det er en vejledning om kosttilskud, 

der er i høring, vil vi stærkt opfordre til, at der i selve vejledningen gives flere eksempler på de ac-

ceptable forskelle mellem de næringsstofværdier, der angives på kosttilskudsetiketten og de vær-

dier, der konstateres ved en analyse af produktet enten i form af egenkontrol eller kontrol fra 

myndighedernes side. 

http://altomkost.dk/fakta/kosttilskud/hvem-har-gavn-af-kosttilskud/
http://altomkost.dk/fakta/kosttilskud/hvem-har-gavn-af-kosttilskud/
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I den tidligere vejledning om kosttilskud (nr. 9050 af 8. februar 2013) blev der i bilag 5, både i bil-

leder og ord, givet flere eksempler på de acceptable forskelle. Dette var en stor hjælp, som har 

mindsket tvivlen i virksomhederne og dermed øget regelefterlevelsen. Vi opfordrer derfor Fødeva-

restyrelsen til at anvende den samme illustrative fremgangsmåde i den nye vejledning, som det 

var tilfældet i den tidligere vejledning (se fx eksempel 3 i vejledning om kosttilskud, nr. 9050 af 8. 

februar 2013), da der ellers er større risiko for fejlfortolkninger. Dette ikke mindst fordi eksem-

plerne i EU-Kommissionens vejledning er meget svære at forstå.  
 

Afsnit 5.12 

Vi vil opfordre til, at der i afsnit 5.12 indsættes link til ”on hold” listen, samt en forklaring til hvor-

dan man finder informationerne på denne.  
 
 

Med venlig hilsen 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 


