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FORSKRIFTENS OPBYGNING 
Forskriften omfatter Varefaktas generelle regler for deklarering af dyrefoder. 
VAREFAKTA-deklarationer er varer deklareret med VAREFAKTA-mærket og sætningen ”Kontrolleret 
af Varefakta” samt deklareret efter eventuelle VAREFAKTA-krav, som er specificeret i denne forskrift.  
 
En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende hele varens emballage herunder obligatoriske 
mærkningsoplysninger, billeder, marketingstekst, anprisninger etc. og som værende selve varens 
deklaration indeholdende varebetegnelse, sammensætning, analytiske bestanddele, oplysninger 
om holdbarhed, brugsanvisning mm. Varefakta kontrollerer dog ikke lovligheden af eventuelle 
’fantasi- eller kopi-navne’ i forhold til Konkurrencelovens bestemmelser. 
Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer er at sikre, at de pågældende varer kan 
markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-
lovgivning samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer 
hermed at tekst, billeder og anprisninger på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene i 
lovgivningen og i Varefaktas forskrift. 
 

GYLDIGHEDSOMRÅDE 
Forskriften omfatter dyrefoder, nærmere bestemt foder til dyr, der ikke anvendes i 
fødevareproduktionen. Ved foder forstås jf. Europa-Parlamentets og rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, Artikel 3, 4): 
 
»foder« (eller »foderstoffer«): alle stoffer eller produkter, herunder tilsætningsstoffer, som, uanset 
om de er uforarbejdede eller helt eller delvis forarbejdede, er bestemt til at skulle fortæres af dyr. 
 
Ved dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen forstås jf. Europa-Parlamentets og rådets 
forordning (EF) nr. 767/2009 om markedsføring og anvendelse af foder, Artikel 3, 2. litra d): 
 
»dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen«: alle dyr, der fodres, opdrættes eller holdes, men 
ikke anvendes til konsum, såsom pelsdyr, selskabsdyr og dyr, der holdes i laboratorier, zoologiske 
haver eller cirkusser. 
 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Obligatoriske oplysninger anføres inden for samme synsfelt sammen med Varefaktas mærke, 
medmindre andet fremgår. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER I DEKLARATIONEN på side 5 i 
nærværende forskrift. 

http://www.varefakta.dk/
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Den nedenfor anførte rækkefølge skal som udgangspunkt holdes af hensyn til 
sammenligneligheden med tilsvarende deklarerede produkter. 
 
Nogle af nedenstående oplysninger er ikke obligatoriske for alle fodertyper. Frivillige oplysninger 
kan efter aftale med Varefakta udelades af deklarationen. 
 

• VAREFAKTA-mærke samt varens vare-/kontrolnummer (VK-nummer) 
• Varenavn og varens fysiske karakter/tilstand 
• Fremstillet 
• Opbevaring  
• Holdbarhed efter åbning 
• Fodertype 
• Nettomængde 
• Antal 
• Sammensætning 
• Tilsætningsstoffer 
• Analytiske bestanddele 
• Holdbarhedsmærkning 
• Brugsanvisning 
• Dosering 
• Varepartiets referencenummer 
• Mærkningsansvarlig (navn eller firmanavn og adresse) og evt. godkendelsesnummer 
• Frikaldsnummer - kontakt til brug ved indhentning af yderligere oplysninger om foderet 
• Tekster og illustrationer 
• Multi-language emballager 

 
Yderligere oplysninger om foderets kvalitet eksempelvis i form af ernærings-, sundheds- og 
kvalitetsanprisninger, vil kunne anføres uden for deklarationsfeltet, efter forudgående godkendelse 
af Varefakta og inden emballagen trykkes. Varefakta forbeholder sig retten til at kunne afvise 
oplysninger, der anses for uvæsentlige eller misvisende. 
 

KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER I DEKLARATIONEN 

1. VARENS VARE-/KONTROLNUMMER 
Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer. Det aktuelle nummer skal 
af hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationsfeltet som "VK xxxxx". VK-

http://www.varefakta.dk/
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nummeret skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-mærket 
på varens bagside. 

 
Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen 
"Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk". 

2. VAREFAKTA-MÆRKET 
Varefaktas mærke skal være synligt på VAREFAKTA-kontrolleret dyrefoder. Fastsatte krav til 
selve logoets størrelse og farve kan findes i Varefaktas designmanual. Varefaktas logo 
samt designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
 
Varefakta henstiller til, at Varefaktas mærke vises på varens forside. Varefakta ønsker at 
gøre det så nemt for forbrugeren som muligt at skelne mellem varer med og uden en 
VAREFAKTA-mærket deklaration. Når forbrugeren i købssituationen ser VAREFAKTA-mærket 
på forsiden af varen, kan de nemt træffe et oplyst valg, hvor de er garanteret, at de kan 
finde korrekte informationer på bagsiden.  

 
Varefaktas mærke skal som minimum fremgå på varens bagside i sammenhæng med 
varens VK-nummer (se punkt 1 under ”Krav til de enkelte oplysninger i deklarationen”). 

3. VARENAVN OG VARENS FYSISKE KARAKTER/TILSTAND 
Varenavn skal anføres i samme synsfelt som Varefakta-mærket. 
 
Varens fysiske karakter og/eller tilstand skal anføres: 
- ”Tørfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold < eller = 14 %. 
- ”Semi-moist”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > 14 % og < 60 %. 
- ”Vådfoder”: anføres på dyrefoder med et vandindhold > eller = 60 %. 

4. FREMSTILLET 
Fremstillingsdato anføres ud fra holdbarhedsdatoen, for eksempel: ”Fremstillet: 1 år og 6 
mdr. før holdbarhedsdatoen” eller med henvisning til hvor på emballagen 
fremstillingsdatoen tiltrykkes, hvis en sådan dato tiltrykkes i et for forbrugeren forståeligt 
datoformat. 

5. OPBEVARING OG HOLDBARHED EFTER ÅBNING 
Deklarationen skal omfatte en opbevaringsanvisning, hvor der anføres, hvordan produktet 
bør opbevares i den uåbnede og åbnede emballage. Eksempelvis: ”I køleskab (højst +5 °C). 
Holdbar i 1 dag”. 

 

http://www.varefakta.dk/
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Information om korrekt opbevaring og holdbarhed efter åbning betragtes som god 
forbrugeroplysning i og med disse oplysninger spiller en vigtig rolle i forhold til at bibeholde 
dyrefoderets kvalitet hjemme hos forbrugeren. 

6. FODERTYPE 
Fodertypen skal anføres afhængig af foderets art: 
- ”Fuldfoder”: Anføres på foderblandinger, der dækker dyrets daglige behov for 

næringsstoffer. 
- ”Tilskudsfoder”: Anføres på foderblandinger, der anvendes som supplement til fuldfoder, 

og som derfor ikke alene kan dække dyrets daglige behov for næringsstoffer. 
- ”Fodermiddel”: Anføres på foder, der alene består af ét fodermiddel samt eventuelle 

tilsætningsstoffer. 
 

Fodertypen skal ledsages af en oplysning om, hvilken dyreart eller -kategori foderet er 
bestemt til eller begge dele, når dette findes relevant, som angivet i VAREFAKTA-deklaration 
eksemplet: ”Fuldfoder til voksne katte” side 12 i nærværende forskrift. 

7. NETTOMÆNGDE 
Nettomængden skal anføres som nettovægt for faste produkter (g eller kg) og i vægt- eller 
volumenenheder for flydende produkter (g, kg, dl eller l). 

8. ANTAL 
Stykantal deklareres for produkter, hvor antallet har betydning for forbrugeren, og hvor 
antallet ikke umiddelbart kan ses gennem emballagen. 

 
Stykantallet deklareres: 
- som det absolutte antal 
- som cirka antallet eller 
- som et interval med mindste og højeste antal som grænser, for eksempel ”35-40 stk.”. 

9. SAMMENSÆTNING 
Indholdet af fodermidler i foderblandinger skal angives under overskriften 
”Sammensætning:”.  
De indgående fodermidler angives ved deres navn og i faldende orden efter vægt. Ved 
mærkning af foderblandinger, som fuldfoder og tilskudsfoder, er det muligt at angive de 
anvendte fodermidler både som kategorier og ved deres specifikke betegnelse. 
Ved mærkning af fodermidler angives fodermidlets specifikke betegnelse ud fra enten 
fodermiddelfortegnelsen eller fodermiddelregisteret. Det er dog ikke obligatorisk at angive 
betegnelsen ”Sammensætning:” i mærkningen på fodermidler, da disse kun består af én 
ingrediens. Varefakta angiver dog typisk ”Sammensætning:” på formidler for ensretning på 
tværs af fodertyper, og fordi produktnavnet i enkelte tilfælde kan være forskelligt fra 
fodermidlets betegnelse i fodermiddelfortegnelsen/fodermiddelregisteret. 

http://www.varefakta.dk/
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Kategoribetegnelser angiver fodermidlerne i overordnede kategorier, hvor brug af 
fodermiddelfortegnelsen/fodermiddelregisteret angiver fodermidlerne ved deres 
specifikke betegnelse. 
 
Hvis indholdet af et fodermiddel er fremhævet på emballagen fx med ord, billeder eller 
illustrationer, skal fodermidlets navn og mængde angives i mærkningen.  
Når der deklareres i kategorier, angives mængden af det fremhævede fodermiddel 
sammen med fodermidlets specifikke navn i en parentes efter den kategori, som 
fodermidlet tilhører, som gjort i VAREFAKTA-deklaration eksemplet: ”fisk og fiskeprodukter (4 
% laks)” side 12 i nærværende forskrift. 
Når der deklareres med specifik angivelse af fodermidlets navn, angives mængden af det 
fremhævede fodermiddel foran eller bagved fodermidlets navn, som eksempel ”90 % laks” 
eller ”laks 90 %”. 

10. TILSÆTNINGSSTOFFER 
Tilsætningsstoffer angives under overskriften ”Tilsætningsstoffer”. Tilsætningsstofferne 
angives under overskriften med følgende oplysninger: 
- Navnet på den funktionelle gruppe. 
- Det specifikke navn (og/eller identifikationsnummer). 
- Tilsat mængde pr. kg. 
Dog kan man for de funktionelle grupper ”konserveringsmidler”, ”antioxidanter”, 
”farvestoffer” og ”aromastoffer” nøjes med alene at angive navnet på gruppen. 
 
Fremhæves et tilsætningsstof i mærkningen, er det obligatorisk at angive både funktionel 
gruppe, specifikt navn samt tilsat mængde, uagtet hvilken funktionel gruppe 
tilsætningsstoffet hører under. 

11. ANALYTISKE BESTANDDELE 
Analytiske bestanddele angives under overskriften ”Analytiske bestanddele”. Det er 
fodertypen samt dyreart, der afgør hvilke analytiske bestanddele der er obligatoriske at 
angive. De analytiske bestanddele angives pr. 100 g eller som %. 
 
For fuldfoder og tilskudsfoder til selskabsdyr (hunde, katte og pelsdyr) angives følgende 
analytiske bestanddele: 
- Protein 
- Fedtindhold 
- Træstof 
- Uorganisk stof 
- Vand (dog frivilligt at angive, når indholdet er under 14 g / 100 g). 

 
For fodermidler er det kun de ifølge fodermiddelfortegnelsen obligatoriske analytiske 
bestanddele for det pågældende fodermiddel, der behøves at blive angivet. Eksempelvis 

http://www.varefakta.dk/
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er det kun obligatorisk at angive værdierne for protein, fedtindhold og vand (hvis >8 %), på 
tørrede griseører. 
 
For mineralsk tilskudsfoder til dyr, der ikke anvendes i fødevareproduktionen angives 
følgende analytiske bestanddele: 
- Calcium 
- Natrium 
- Fosfor 
- Vand (ikke altid et krav). 

12. HOLDBARHEDSMÆRKNING 
Datoen for mindste holdbarhed angives ud fra om der er tale om letfordærveligt foder eller 
andet foder.  
 
For letfordærveligt foder angives: ”Skal anvendes inden:” efterfulgt af datoen eller en 
henvisning til hvor denne tiltrykkes på emballagen og med angivelse af en bestemt dag i 
datoformatet ”DD/MM/ÅÅ”. 
 
For andet foder angives: ”Skal helst anvendes inden:” efterfulgt af datoen eller en henvisning 
til hvor denne tiltrykkes på emballagen og med angivelse af en bestemt måned i 
datoformatet ”MM/ÅÅ”. 
 
Holdbarhedsmærkningen kan også angives som X antal måneder efter 
fremstillingsdatoen, hvis fremstillingsdatoen er angivet i mærkningen. 

13. BRUGSANVISNING 
Brugsanvisning skal angive foderets formål og korrekte anvendelse, herunder om foderet 
anvendes alene eller skal suppleres med andre foderstoffer. Til dette anvender Varefakta 
de nedenfor anførte formuleringer: 

 
Fuldfoder: ”Sammensætningen af foderet dækker den voksne kats/hunds daglige behov 
for næringsstoffer.” 

 
Tilskudsfoder: ”Anvendes som supplement til foder, der dækker den voksne kats/hunds 
behov for næringsstoffer.” og ”Gives som godbid.”. 

 
Tørfoder, semi-moist foder og vådfoder: 
”Katten/hunden skal have adgang til rigeligt frisk vand”. 

http://www.varefakta.dk/
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14. DOSERING 
Vejledende dosering angives og foretrækkes opstillet i et tabelformat som i eksemplet på 
en Varefakta-deklaration (se side 12 i nærværende forskrift). Den vejledende dosering skal 
indeholde oplysning om dyrets vægt i kg og det dertil anbefalede gram foder pr. dag. 
 
Følgende sætning angives ligeledes i tilknytning til den vejledende dosering:  
”Doseringen er kun vejledende. Din kats/hunds reelle behov afhænger af adskillige 
aspekter såsom race, alder og aktivitetsniveau.”. 

15. VAREPARTIETS REFERENCENUMMER 
Referencenummeret for varepartiet angives efter overskriften ”Varepartiets 
referencenummer:” eller efterfulgt af en henvisning til, hvor dette nummer tiltrykkes på 
emballagen. 

16. MÆRKNINGSANSVARLIG OG EVT. GODKENDELSESNUMMER 
Navn eller firmanavn og adressen på den mærkningsansvarlige 
foderstofvirksomhedsleder skal angives.  
Den mærkningsansvarliges godkendelsesnummer skal angives, hvis de er godkendt og 
dermed er tildelt et sådant nummer. Hvis den mærkningsansvarlige ikke er godkendt, men 
derimod registreret, så er navn og adresse tilstrækkeligt at angive. Det accepteres, at den 
mærkningsansvarliges registreringsnummer frivilligt angives for at fremme sporbarheden. 

17. FRIKALDSNUMMER 
Et frikaldsnummer skal angives i form af et nummer eller en anden kommunikationsform, 
hvor køberen kan indhente oplysninger vedrørende fodertilsætningsstofferne og 
fodermidlerne, hvis disse er angivet med kategoribetegnelser. 
Til dette anvender Varefakta bl.a. de nedenfor anførte formuleringer: 
 
På foder der indeholder tilsætningsstoffer: ”Yderligere oplysninger om tilsætningsstoffer og 
sammensætning på tlf.: XX XX XX XX.” 
På foder der ikke indeholder tilsætningsstoffer: ”Yderligere oplysninger om 
sammensætning på tlf.: XX XX XX XX.” 

18. TEKSTER OG ILLUSTRATIONER 
Det er tilladt at fremhæve, at foder indeholder eller ikke indeholder et bestemt stof, har 
særlige ernæringsegenskaber/processer/funktioner, men kun hvis anprisningen er objektiv, 
kan kontrolleres af de kompetente myndigheder og er let forståeligt for brugeren af foderet. 
Derudover skal man på forlangende kunne videnskabeligt dokumentere sin anprisning. 
Det er modsat ikke tilladt at anprise, at foderet kan forebygge, behandle eller helbrede 
sygdom.  
 

http://www.varefakta.dk/
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Fremhævelse af et fodermiddel med ord, billeder eller grafik udløser krav om mærkning af 
den indgående mængde af det pågældende fodermiddel under ”Sammensætning” (se 
afsnit 9. Sammensætning, side 7 i nærværende forskrift). 
 
Der findes branchestandarder for hvornår man kan anprise fx ”rig på kylling”, ”kylling”, 
”indeholder kylling” og lignende. Som eksempel kan anprisningen ”rig på kylling” jf. 
branchestandarden anvendes, når mindst 14 % af fodermidlerne stammer fra kylling. 
Varefakta anvender branchestandarden FEDIAF’s retningslinjer for brug af disse 
anprisninger. 

19. MULTI-LANGUAGE EMBALLAGER 
På emballager, hvor der fremgår andre sprog end dansk (multi-language emballager) 
som Varefakta ikke har verificeret, må Varefaktas mærke ikke fremgå. Dette skyldes, at det 
ikke vil være muligt for forbrugeren at skelne mellem, hvilke oplysninger Varefaktas mærke 
relaterer sig til og hvilke oplysninger mærket ikke relaterer sig til.  

 
På sådanne emballager må følgende sætning påføres: ”Oplysningerne i den danske 
deklaration kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk VK XXXXX”  

 
Da varen fortsat skal kunne udtages til stikprøvekontrol, skal varens VK-nummer fremgå. 
VK-nummeret kan placeres i sammenhæng med Varefaktas kontrolsætning. 

VAREFAKTA-MÆRKNINGENS UDFORMNING 
Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der 
afviger fra baggrunden. Læseligheden kan eksempelvis påvirkes af, om skriftfarve og 
baggrundsfarve let kan adskilles. Derudover anbefales det, at der anvendes en lineær og 
letlæselig skrifttype med en typestørrelse, hvor x-højden er mindst 1 mm jf. branchestandarden for 
dyrefoder i FEDIAF. X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, bilag IV. 
 
Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at ordet VAREFAKTA 
KONTROLLERET tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual. 
Varefaktas specifikke logo samt designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
 
Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i 
deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta, 
inden der trykkes. 
 
I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres på 
www.varefakta.dk.   

http://www.varefakta.dk/
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EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Eksempel på en VAREFAKTA-mærket dyrefoder deklaration. Deklarationen og al data er fiktivt. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 
 

Kittes livret med laks* 
Vådfoder*. 

 
 

            
Fremstillet: 3 år før holdbarhedsdatoen*.                VK 00000 

  
 
Opbevaring:  
Uåbnet: Tørt, ved stuetemperatur (ca. +20 °C)*. 
Åbnet: I køleskab (højst +5 °C). Holdbar i 3 dage*. 

 

 

Fuldfoder til voksne katte 
 
Nettovægt: 300 g  
Antal: 1 stk*. 
 
Sammensætning: Vegetabilske biprodukter, fisk og fiskeprodukter (4 % laks). 
  
Tilsætningsstoffer: 
Funktionel gruppe Specifikt navn Tilsat mængde pr. kg  
Vitaminer 
Sporstoffer 
Aminosyrer 

Vitamin E 
Zink (zinksulfat-monohydrat)   
DL-methionin, teknisk rent 

30 mg 
15,11 mg 
223 mg  

 
Analytiske bestanddele pr. 100 g:  
 
Protein 7,5 

 
g Calcium  0,35 g  

Fedtindhold 4,0 
 
g Fosfor  0,29 g  

Træstof 0,4 
 
g    

Uorganisk stof 
Vand 

2,0 
81 

 
g 
g 

   

 
Skal helst anvendes inden: Se datomærkning i bunden. 
 
Brugsanvisning: Sammensætningen af foderet dækker den voksne kats daglige behov for næringsstoffer. 
Katten skal have adgang til rigeligt frisk vand*. 
 
Dosering:  

Kattens vægt i kg: 3 4 5 

Gram foder pr. dag: 205 249 289 
 
Doseringen er kun vejledende. Din kats reelle behov afhænger af adskillige aspekter såsom race, alder og 
aktivitetsniveau*. 
 

http://www.varefakta.dk/
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Varepartiets referencenummer: Se bunden.  
 
Fremstillet i Danmark (>indsæt godkendelses-/reg. nr. på producent<) for Dyrefoder A/S  
til Petshop, Kattens Allé 32, 2810 Rødovre.  
www.vielskerkatte.dk 
 
 
Yderligere oplysninger om tilsætningsstoffer og sammensætning på tlf.: 77 77 77 77. 
 
Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. www.varefakta.dk 
 

*VAREFAKTA-krav, defineret i afsnittet ”KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER I DEKLARATIONEN” 

INDEN MÆRKNING 
Varefakta skal have tilsendt et fuldt udfyldt specifikationsskema. Specifikationsskemaet rekvireres 
på Varefaktas hjemmeside www.varefakta.dk under ”Kundemateriale”. Password fås ved 
henvendelse til Varefakta via e-mail: varefakta@varefakta.dk eller tlf.: (+45) 46 30 45 00. 
 
Specifikationsskemaet samt den øvrige påkrævede dokumentation, der fremgår af 
specifikationsskemaet, fremsendes af Kunden til Varefakta for Kundens egen regning.  
 
Varefakta skal altid godkende den færdige etiket inden emballagen trykkes. Enhver senere 
ændring af produktet og/eller emballagen skal ligeledes altid meddeles til Varefakta. 

KVALITETSSIKRING 
Varefakta foretager altid en intern kvalitetskontrol på alle arbejdsopgaver, inden de afleveres til 
Kunden. Det betyder i praksis, at der altid er flere konsulenter, der har gennemgået sagen inden 
den afsluttes og afleveres til Kunden. Denne procedure er for at sikre den højeste kvalitet i vores 
arbejde. Herudover sendes den færdige deklaration altid til godkendelse hos leverandøren inden, 
at Varefakta sender deklaration til Kunden. 
 
Når Varefakta modtager ændringer til en deklaration, som ikke har været opdateret i mere end 2 
år, laver Varefakta en grundig gennemgang af deklarationen og tidligere fremsendt 
dokumentation, for at kontrollere, at alle lovgivningsændringer er implementeret korrekt.  
 

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 
Varefakta vil som udgangspunkt udtage dyrefoder til stikprøve én gang pr. 1,5 år. Varefakta 
samarbejder med akkrediterede laboratorier eller prøvningsinstitutter udpeget eller accepteret af 
Varefakta. Dette for at sikre, at varen fortsat er i overensstemmelse med varens deklaration. 

http://www.varefakta.dk/
http://www.vielskerkatte.dk/
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Stikprøvekontrollen foretages alene på produkter, der er VAREFAKTA-mærkede. For produkter med 
samme recept eller sammensætning, bortset fra størrelse, antal og navn gælder det, at Varefakta 
udvælger hvilket produkt, der skal kontrolleres.  
 
Stikprøven omfatter blandt andet:  

- Akkrediterede analyser til verificering af deklarerede analytiske bestanddele. Værdierne 
verificeres jf. EU’s retningslinjer for tolerancer for de analytiske bestanddele. 
- Akkrediteret kontrol af nettovægt og antal i pakning. 
- Kontrol af, at emballagens informationer stemmer overens med den senest godkendte 
deklaration.  
- Varefakta varetager dialogen med producent/leverandør ved fund af afvigelser, samt 
indhenter dokumentation på korrigering for afvigelser, når dette er relevant. 
- Kunden informeres, hvis der i forbindelse med stikprøvekontrollen er fundet grundlag for, at 
opdateringer er nødvendige. 

KONTROLRESULTATER 
Konstateres mindre overskridelser af forskriftens kontroltolerancer eller minimumskrav, vil de blive 
forelagt Kunden til kommentering. 
 
Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt. Herefter 
udtages nye prøver til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden. I modsat fald afgør 
Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med VAREFAKTA-deklaration.  
 
Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, der 
medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas 
mærke og registrerede vare- og fællesmærke. 
Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning. 
Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes, eller hvilke andre 
foranstaltninger, der eventuelt skal træffes. 
 
Inden der igen udstedes mærkningstilladelse, skal der foreligge undersøgelsesresultater, der 
dokumenterer, at produktet opfylder alle i forskriftens anførte krav. 
 

KONTROLOMKOSTNINGER 
Udgifter til kontrol og stikprøvekontrol påhviler mærkningsindehaveren. Hvis der anvendes eksterne 
prøvningslaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere til kontrol eller stikprøvekontrol, 

http://www.varefakta.dk/
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påhviler det mærkningsindehaveren at betale direkte til prøvningslaboratoriet eller tilsvarende 
samarbejdspartner. 
 
Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med kontrol og stikprøvekontrol faktureres til gældende 
timesats. 
  

http://www.varefakta.dk/
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LITTERATURLISTE 
Nummeret i litteraturlisten henviser til listen over, hvor publikationerne kan købes eller rekvireres. 
 
1) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 767/2009 om markedsføring og 

anvendelse af foder 
 
1) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om 

fødevareinformation til forbrugerne 
 

1)    KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 68/2013 af 16. januar 2013 om 
       fortegnelsen over fodermidler 
 
2)   Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder BEK nr. 999 af 25/05/2021 
 
3) FEDIAF Code of Good Labelling Practice for Pet Food October 2019 
 
4) Vejledning om foder og fodervirksomheder (Fodervejledningen) 2020 
 
5) Betingelser for brug af VAREFAKTA 
 
5) Varefaktas Designmanual  

 
KAN HENTES PÅ FØLGENDE HJEMMESIDER: 
 
1) Forordninger og direktiver: eur-lex.europa.eu 

 
2) Bekendtgørelser: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/999 
 
3) https://fediaf.org/self-regulation/labelling/ 
 
4) https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Fodervejledningen/Sider/defa

ult.aspx 
 
KAN REKVIRERES HOS: 
 
5) Varefakta 

Stationsparken 26,  
DK-2600 Glostrup 

http://www.varefakta.dk/
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Tlf. 46 30 45 00 
E-mail varefakta@varefakta.dk 
www.varefakta.dk 

 
 
 
 
 

http://www.varefakta.dk/
mailto:varefakta@varefakta.dk
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