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Høringssvar vedr. udkast til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehuls-

mærket 

Dansk Erhverv har den 30. januar 2018 modtaget Fødevarestyrelsens høring vedrørende udkast 

til bekendtgørelse om anvendelse af Nøglehulsmærket. Dansk Erhverv takker for muligheden for 

at afgive høringssvar til forslaget. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv er meget tilfreds med, at virksomheder med den foreslåede bekendtgørelse vil få 

mulighed for at anvende Nøglehulsmærket i markedsføringen af ikke-færdigpakkede fødevarer 

indenfor markant flere produktkategorier end tidligere, fx supper, sandwich, salater, kødpålæg 

mv. 

 

Nøglehulsmærket er et velkendt og troværdigt mærke, som mange forbrugere og virksomheder 

navigerer efter. Derfor er det også vigtigt, at mærket kan anvendes på et bredt udvalg af fødevarer, 

der imødekommer såvel forbrugere og virksomheders behov. Det skal selvfølgelig ske uden at 

mærkets relevans og troværdighed udvandes. Den foreslåede udvidelse af mærkningsmulighe-

derne er et skridt i den rigtige retning. 

 

Dansk Erhverv vil i den forbindelse opfordre til, at udvidelsen af Nøglehulsmærket understøttes 

af en årlig nøglehulskampagne, fx årets nye Nøglehulsprodukt i forskellige kategorier, samt en 

kontinuerlig kommunikation fra Fødevarestyrelsen, så mærket bevarer sin aktualitet og høje 

kendskabsgrad. 

 

Specifikke bemærkninger 

Det fremgår af § 8, stk. 1, at virksomhederne på anmodning skal kunne oplyse om grundlaget for 

brug af Nøglehulsmærket ved markedsføring af ikke-færdigpakkede fødevarer. Disse kriterier 

fremgår af bilag 2.  

 

Flere af beregningerne kan være ret så komplekse, fx beregninger af tørstofindholdet i brød. 

Dansk Erhverv ser derfor gerne, at Fødevarestyrelsen giver vejledning til de produktkategorier, 

der giver særlige udfordringer for erhvervet, så der kan komme et så stort udbud som muligt in-

denfor alle de nye produktkategorier.  
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Dansk Erhverv står naturligvis til rådighed, hvis Fødevarestyrelsen har spørgsmål til ovenstående 

bemærkninger. 

Med venlig hilsen 

Jeppe Rønnebæk Kongsbak 

Politisk konsulent 

 


