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Slutrapport for kampagnen 

Kontrol af anprisninger på læskedrikke, 

elektrolytdrikke, geler, barer og 

måltidserstatninger  

INDLEDNING 

Ernærings- og sundhedsanprisninger kan hjælpe forbrugerne til at træffe et 

sundere valg 

Forbrugerne skal kunne stole på de anprisninger, der anvendes på fødevarer vedrørende 

indhold af fx protein eller sukker, så de kan træffe et oplyst kostvalg. Virksomheder må 

kun anprise med ernærings- og sundhedsmæssige egenskaber for fødevarer, hvis 

anprisningerne er godkendte på EU-plan, således at der er dokumentation for, at 

anprisningerne er sande og relevante. Der er opstillet betingelser for brug af 

anprisningerne, så forbrugeren kan være sikker på, at en fødevare fx ikke indeholder 

ubetydelige mængder af det anpriste næringsstof.   

 

Erfaringer fra kontrollen via fx forbrugerklager viser, at der ofte anvendes 

sundhedsanprisninger, som ikke er godkendte. Erfaringer fra kampagnen med 

anprisninger på dagligvarer i 2019 viser også, at betingelserne for brugen af en given 

ernæringsanprisning ikke altid er overholdt. 

 

I 2018 gennemførte Fødevarestyrelsen en kontrolkampagne, som omhandlede kontrol af 

ernærings- og sundhedsanprisninger anvendt ved markedsføring af læskedrikke, 

elektrolytdrikke, geler, energi- eller proteinrige barer og måltidserstatninger – dvs. 

produkter, der primært blev markedsført til at blive indtaget i forbindelse med 

sportsudøvelse på alle niveauer. Der blev i kampagnen fundet overtrædelser ved 44 % af 

kontrollerne. 

 

Kampagnens fokus 

Denne kampagne har fokus på de samme produkter, som blev kontrolleret i kampagnen i 

2018. Produkterne har fået stor udbredelse, og der anvendes mange ernærings- og 

sundhedsanprisninger i forbindelse med markedsføringen af disse. Modsat kampagnen i 

2018 omfatter denne kampagne også chokolade- og müeslibarer. 

 

Formålet med kampagnen var, at: 
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 Kontrollere, om ernærings- og sundhedsanprisninger, der er anvendt på 

måltidserstatninger, læskedrikke, elektrolytdrikke, geler og barer, herunder også 

chokoladebarer m.v., anvendes i overensstemmelse med reglerne samt se på om 

omfanget af regelefterlevelsen er blevet bedre i forhold til sidste tilsvarende 

kampagne fra 2018.  

 Vejlede virksomhederne om anvendelse af ernærings- og sundhedsanprisninger. 

 Øge virksomhedernes kendskab til reglerne og sikre korrekt anvendelse af 

ernærings- og sundhedsanprisninger. 

KONKLUSION 

Kontrollen med ernærings- og sundhedsanprisninger 

76 % af de kontrollerede virksomheder brugte ernærings- og sundhedsanprisninger 

korrekt i deres markedsføring af læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og 

måltidserstatninger.  

Højere regelefterlevelse end ved tilsvarende kontrolkampagne i 2018 

Andelen af kontrollerede virksomheder, der brugte anprisninger korrekt i deres 

markedsføring var noget højere i nærværende kampagne end i kampagnen i 2018, hvor 

56 % af de kontrollerede virksomheder brugte anprisninger korrekt.  

Det er vurderingen, at nærværende kampagnes resultater ikke kan betragtes som en 

indikation på, om regelefterlevelsen generelt set er forbedret i forhold til 2018-

kampagnen. Denne vurdering er dels baseret på antallet af gennemførte kontroller (51) 

og dels på tilfældighedselementet i udvælgelsen af produkter (stikprøve), der alt i alt 

udgør et for spinkelt sammenligningsgrundlag. 

Virksomhedernes kendskab til og forståelse af reglerne 

I 24 % af tilfældene resulterede opfølgningen på indskærpelserne i en eskalering til 

bøder og 5 % i en ny indskærpelse. Fødevarestyrelsen kan ikke ud fra dette konkludere, 

om den manglende udbedring af forholdene skyldes manglende vilje eller, at 

virksomhedernes viden på området ikke er øget i tilstrækkelig grad under kampagnen. 

 

Fortsat fokus på anprisninger 

Resultaterne af både kampagnekontrolbesøg og de opfølgende kontrolbesøg viser dog, at 

der fortsat er behov for vejledning og kontrol på området for ernærings- og 

sundhedsanprisninger, da området fortsat kan være en udfordring for virksomhederne. 

Fødevarestyrelsen bør fortsat have fokus på ernærings- og sundhedsanprisninger på 

læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer og måltidserstatninger, for at sikre at 

forbrugerne ikke bliver vildledt. Det er især følgende forhold, der er blevet indskærpet 

(se tabel 1 for uddybning): 

 De anvendte ernæringsanprisninger overholder ikke bilaget i 

anprisningsforordningen (fx ”højt proteinindhold”) eller anvendelsesbetingelserne 

(fx for at anprise med ”sukkerfri”) 
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 De anvendte sundhedsanprisninger er ikke godkendte  

 De anvendte uspecifikke sundhedsanprisninger (fx ”hurtigere restituering”, 

”særligt gavnligt” og ”for dine muskler”) mangler ledsagelse af en beslægtet og 

godkendt sundhedsanprisning 

 

RESULTATER 

Kontrollen med ernærings- og sundhedsanprisninger 

I forbindelse med nærværende kontrolkampagne har Fødevarestyrelsen kontrolleret om 

brugen af ernærings- og/eller sundhedsanprisninger på læskedrikke, elektrolytdrikke, 

geler, barer, herunder chokoladebarer og måltidserstatninger, er i overensstemmelse 

med reglerne.  

 

Fødevarestyrelsen udførte i alt 62 kontrolbesøg i både detail- og engrosvirksomheder (24 

detail og 38 engros). Ved 11 af disse kontrolbesøg viste det sig, ved en stikprøvekontrol 

af virksomhedens sortiment, at virksomheden på kontroltidspunktet ikke anvendte 

ernærings- og sundhedsanprisninger.  

De efterfølgende data er baseret på de 51 kontrolbesøg, hvor virksomheden anvendte 

ernærings- og sundhedsanprisninger. 

I 76 % af de i alt 51 kontrolbesøg var der ingen anmærkninger.  

I 24 % blev der givet indskærpelse(r).  

Der er i alt givet 22 indskærpelser. I nogle tilfælde er der givet flere indskærpelser ved 

samme kontrolbesøg.  

Det er tilfældigt, hvilke af de af kampagnen omfattede produkttyper, der er blevet 

udvalgt til kontrol (stikprøve) og det er dermed vurderingen, at tallene for, hvordan 

indskærpelserne fordeler sig, ikke afspejler, inden for hvilke produkttyper, der generelt 

set er flest overtrædelser. Det kan dog nævnes, at der blev kontrolleret flest læskedrikke 

og barer, hvoraf flest indskærpelser blev givet ved læskedrikke.  

Sanktioner/overtrædelse 

De tre hyppigste overtrædelser af anprisningsforordningen fremgår af tabel 1.  

Tabel 1: De tre hyppigste overtrædelser af anprisningsforordningen  

Overtrædelse  Antal Bemærkninger 

De anvendte ernæringsanprisninger 

overholder ikke bilaget i 

anprisningsforordningen eller 

anvendelsesbetingelserne 

9 Ved flere af disse overtrædelser 

fremgår ernæringsanprisningen på 

bilaget, men overholder ikke 

kriterierne. 
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De anvendte sundhedsanprisninger er 

ikke godkendt  

4 De fleste består af en kombination af 

overtrædelser både på hjemmeside og 

det endelige produkt.  

De anvendte uspecifikke 

sundhedsanprisninger mangler 

ledsagelse af en beslægtet og 

godkendt sundhedsanprisning 

5 De fleste består af en kombination af 

overtrædelser både på hjemmeside og 

det endelige produkt.  

 

Bagatel 

I 33 % ud af de 51 kontrolbesøg var der forhold, der i det konkrete tilfælde, blev 

vurderet som bagatelagtige forhold inden for området ernærings- og 

sundhedsanprisninger.  

Det forhold, der typisk er vurderet som bagatelagtigt, har bl.a. været, når en virksomhed 

har glemt pligtteksten ”med et naturligt indhold af sukker” enten på hjemmeside og/eller 

emballage i forbindelse med brugen af ernæringsanprisningen ”uden tilsat sukker”.  

I alle de tilfælde, hvor et forhold er vurderet som bagatelagtigt, er der ydet en konkret 

vejledning om brugen af ernærings- og/eller sundhedsanprisninger. 

Fordelingen af sanktioner i detail og engros 

Det kan desuden nævnes, at der blev foretaget 19 kontrolbesøg i detail, mens 32 blev 

foretaget ved engros, og sanktionerne fordeler sig procentuelt med 30 % i detail og 70 % 

i engros.  

 

Vejledning 

Fødevarestyrelsen vejledte generelt virksomhederne om reglerne for ernærings- og 

sundhedsanprisninger i forbindelse med alle de gennemførte kontrolbesøg. 

Fødevarestyrelsen ydede konkret vejledning ved de forhold, der i de konkrete tilfælde 

blev vurderet som bagatelagtige. 

 

Opfølgning  

Det kan nævnes, at der ved slutrapportens udarbejdelse er fulgt op hos 11 ud af 12 

virksomheder. Virksomhederne har rettet op på forholdene i 71 % af de tilfælde, hvor 

der er givet indskærpelser. I 24 % er der eskaleret til bøde og i 5 % af tilfældene er der 

givet en ny indskærpelse. Der mangler at blive fulgt op på en enkelt indskærpelse. 

 

METODE 

Kontrolperiode og fordeling af kontrolbesøg  
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Kampagnen blev gennemført i perioden 1. oktober 2020 til 31. december 2020, som en 

målrettet kontrolkampagne.  

 

I samme periode blev kampagnen for berigede fødevarer også kørt. Kampagnerne blev 

udført samtidigt, i de tilfælde, hvor virksomheder havde berigede fødevarer, og hvor der 

samtidig blev brugt ernærings- og sundhedsanprisninger på de konkrete produkter.  

 

Kampagnekontrollen blev gennemført hos de markedsføringsansvarlige virksomheder, 

der enten producerer fødevarer, indfører fødevarer eller hos detailvirksomheder med salg 

via web-shops. Kontrolbesøgene bestod som udgangspunkt i uanmeldte tilsyn.  

 

Forud for kampagnen, blev der udarbejdet et inspirationskatalog til brug for 

virksomhederne. Dette var tilgængeligt på Fødevarestyrelsens hjemmeside:   

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-

%20fødevarer/2020/sundhedsanprisninger_FVST_20200703.pdf  

 

Ligeledes blev branchen forinden kampagnestart, til et dialogmøde, præsenteret for 

kampagnen og hvilke produkter, der var omfattet af denne.  

 

Kontrollen 

I forbindelse med kontrolbesøgene kontrollerede Fødevarestyrelsen følgende:  

- Mærkning og markedsføring med anprisninger på fødevarekategorierne: 

læskedrikke, elektrolytdrikke, geler, barer herunder chokoladebarer og 

måltidserstatninger.  

- Ved de enkelte kontroller blev der både kontrolleret anvendelse af 

ernæringsanprisninger og/eller anvendelse af sundhedsanprisninger.  

- Der blev udvalgt mellem et og fire produkter i hver virksomhed.  

- Der blev vejledt generelt om ernærings- og sundhedsanprisninger. 
 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20fødevarer/2020/sundhedsanprisninger_FVST_20200703.pdf
https://www.foedevarestyrelsen.dk/SiteCollectionDocuments/Kontrolkampagner%20-%20fødevarer/2020/sundhedsanprisninger_FVST_20200703.pdf

