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Forbrugernes mulighed for at træffe et oplyst valg af madvarer forud-

sætter, at de ikke bliver vildledt. Det kræver ærlig kommunikation fra 

virksomhederne, et overskueligt antal troværdige mærkningsordninger 

og en skærpet indsats mod vildledning.  
 

 

Baggrund 

Seks ud af ti forbrugere har følt sig snydt af 

madens indpakning. Man kan typisk blive 

snydt i forhold til, hvor og hvordan varen er 

produceret, hvilke råvarer der er brugt, hvor 

sund den er, eller hvor klimavenlig eller natur-

lig den er.  

 

At undgå vildledning fra mærkning og mar-

kedsføring er en forudsætning for, at forbru-

gerne kan træffe et oplyst valg og tage ansvar 

for de madvarer, de køber. 

 

Vildledning i forhold til, hvor sund en vare er, 

sker ofte på grund af ernærings- og sundheds-

anprisninger. Da EU lavede lovgivningen om 

ernærings- og sundhedsanprisninger i 2007, 

besluttede man kun at tillade anprisninger på 

fødevarer, der lever op til de såkaldte ernæ-

ringsprofiler, dvs. ikke indeholder for meget 

sukker, salt eller fedt. Disse profiler blev imid-

lertid aldrig defineret, hvilket betyder, at man i 

dag kan vildlede forbrugerne ved at sætte an-

prisninger på fødevarer med højt indhold af 

sukker, salt, fedt. 

 

Antallet af mærker er meget stort, og det er 

ofte svært for forbrugerne at gennemskue, 

hvad der ligger bag, især når det er virksomhe-

dernes egne mærker 

 

Hvad betyder det for forbrugerne? 

I mange tilfælde er den mærkning, som for-

brugerne føler sig snydt af, strengt taget ikke 

ulovlig. Der findes en stor gråzone, som juri-

disk set er lovlig, men som forbrugerne allige-

vel opfatter som misvisende. Dette skyldes 

bl.a., at forbrugeropfattelsen i høj grad påvir-

kes af ubevidste signaler, men også at Fødeva-

restyrelsens vurdering af vildledning ofte bliver 

meget juridisk.  

 

Processen for klager over vildledningsafgørel-

ser er langvarig. 
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Ærlig mærkning og markedsføring 

 

Forbrugerrådet Tænk mener, at  

 

 Klagesystemet for vildledningssager bør forbedres, så lange sagsbehandlingstider undgås.  

 Håndtering af vildledningssager bør i højere grad baseres på en helhedsvurdering set med forbru-

gerøjne. 

 EU skal fastsætte ernæringsprofiler for fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger for at 

undgå, at fødevarer maskeres til at se sundere ud. 

 Virksomhederne skal kommunikere ærligt set fra forbrugerens side. Det er ikke nok at overholde 

loven. 

 Kravene til mærkningsordninger skal skærpes, så det sikres, at de dækker over reelle forskelle fra 

normalniveauet, er troværdige og er underlagt uafhængig kontrol.  

 



 

 

Forbrugerrådet Tænk er en uafhængig medlemsorganisation,  

der arbejder for et Danmark, hvor alle forbrugere kan foretage et trygt valg.  

Forbrugerrådet Tænk har ca. 82.000 personlige medlemmer og 28 medlemsorganisationer.  

Læs mere om vores test, gode råd og vores 31 forbrugerpolitiske mærkesager.  

Tilmeld nyhedsbrev og bliv opdateret på taenk.dk. 

Løsningsforslag  

 Fødevarekontrollen skal have fokus på 

vildledning, bl.a. gennem kontrolkampag-

ner. 

 Fødevarestyrelsen skal skærpe tolkningen 

af vildledning. Der skal altid lægges vægt 

på det samlede indtryk af varen set med 

forbrugerøjne. Forbrugerpaneler skal ind-

drages, når det er muligt. Konkrete områ-

der, hvor der er brug for en opstramning 

er: Brug af dansk flag/Produceret i Dan-

mark, mængdeangivelser af brug af grønt-

sagspulver og -koncentrater, veganske og 

vegetariske produkter. 

 Klagesystemet med Miljø- og Fødevare-

klagenævnet bør forbedres i forhold til 

vildledningssager. Sagsbehandlingstiden 

skal ned. 

 EU skal fastsætte ernæringsprofiler for 

fødevarer med ernærings- og sundheds-

anprisninger. Hvis ikke det lykkes, bør der 

findes en dansk løsning. 

 Virksomhederne skal kommunikere ærligt 

i deres mærkning og markedsføring. Det 

er ikke nok juridisk at sikre sig, at lovgiv-

ningen er overholdt. De skal sætte sig i 

forbrugerens sted og ærligt vurdere, om 

mærkning og markedsføring kan mistol-

kes. 

 Kravene til mærkningsordninger bør 

skærpes. De skal dække over en reel for-

skel fra normalniveauet, være troværdige 

og være underlagt uafhængig kontrol.  

 Virksomhederne bør tilskyndes til i højere 

grad at anvende uafhængige mærker i ste-

det for deres egne. 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger 

Seniorrådgiver i fødevarepolitik Camilla Udsen, cu@fbr.dk  / 2222 7459 / Twitter: @CamillaUdsen, 

eller Laura. 

 

 

                                                                    
1 taenk.dk/maerker 

 

Faktaboks  

 

 6 ud af 10 forbrugere er blevet snydt af madens indpakning. Hver 4. følte sig jævnligt snydt, viste 

en Forbrugerpanelundersøgelse i 2016. 

 I efteråret 2016 anmeldte Forbrugerrådet Tænk 26 madvarer for vildledende markedsføring, og to 

producenter ændrede deres indpakning efter kampagnen.  

 Sagsbehandlingstiden i Miljø- og Fødevareklagenævnet for klager over vildledningsafgørelser kan 

være mere end 3 år. 

 EU-ernæringsprofiler for fødevarer med ernærings- og sundhedsanprisninger skulle ifølge lovgiv-

ningen være fastsat senest i januar 2009, men det er endnu ikke sket. 

 En ernæringsanprisning er et budskab, der anpriser fødevarens ernæringsværdi, fx lavt fedtind-

hold eller sukkerfri. En sundhedsanprisning er et budskab, der sætter fødevaren i relation til 

sundhed, fx styrker knoglerne. Ernæringsprofiler er maxgrænser for fx sukker, fedt og salt.  

 Forbrugerrådet Tænk har lavet en liste over 16 mærker, heraf 10 fødevaremærker, som forbruger-

ne anbefales at kende1 
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