
Gældende fra 1. januar 2022 

Særlige krav vedrørende mærkning og emballering af fødevarer, der eksporteres til Kina 

 

 

Generelle krav til mærkning af fødevarer 

1) Fødevarer skal på både den indre og ydre pakning (indpakning og emballage) være mærket enten 

med produktionsvirksomhedens registreringsnummer tildelt af Fødevarestyrelsen1 eller med 

produktionsvirksomhedens registreringsnummer tildelt af de kinesiske myndigheder.  

2) Fødevaretilsætningsstoffer er ikke omfattet af nr. 1.  

 

Mærkning af kosttilskud og særlig diætmad 

1) Mærkningen skal være printet direkte på pakningen og må ikke være påklistret. 

 

Mærkning og emballering af fisk og fiskevarer  

1) Fisk og fiskevarer skal være emballerede i ubrudt emballage. 

2) Emballage og indpakning skal være ubrugt og uskadelig. 

                                                           
1 Autorisationsnummer tildelt af Fødevarestyrelsen eller, hvis virksomheden ikke er autoriseret, det nummer, 
virksomheden er blevet registreret med af de kinesiske myndigheder (fx P-nummer). 



3) Både den indre og ydre pakning (indpakning og emballage) skal være mærket permanent, klart og 

letlæseligt ned til den mindste salgsbare enhed med følgende oplysninger på både kinesisk og engelsk 

eller kinesisk og dansk: 

a) Handelsbetegnelse, videnskabeligt navn, produktspecifikation, produktionsdato, batch nr., holdbarhed 

og opbevaringsbetingelser. 

b) Produktionsmetode, inklusive om fiskene stammer fra havet, fra ferskvand eller fra akvakulturbrug. 

c) Fangstområde i form af havområde for fisk fra havet, oprindelsesland for fisk fra ferskvand og 

oprindelsesland for akvakulturprodukter. 

d) Navn, autorisationsnummer og adresse (i form af land og by) på alle involverede fremstillings- og 

forarbejdningsvirksomheder, hvor der er foregået produktion, forarbejdning og/eller håndtering af 

uemballerede varer (inklusive fx fangstfartøjer med frysekapacitet, fabriksfartøjer, transportfartøjer med 

frysekapacitet ("reefer vessels") og frysehuse hvor der håndteres uemballerede varer). 

e) Det skal fremgå af varen, at den er bestemt for ”People’s Republic of China” eller ”P. R. China”. 

 

Mærkning af kød og kødprodukter 

1) Mærkning skal ske i overensstemmelse med kravene beskrevet i "Særlige krav vedrørende eksport af 

kød og kødprodukter til Kina", som er offentliggjort på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 


