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FORSKRIFTENS OPBYGNING 
Forskriften omfatter Varefaktas generelle regler for deklarering af kosttilskud. 
VAREFAKTA-deklarationer er varer deklareret med VAREFAKTA-mærke 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, ingrediensliste, næringsindhold, oplysninger om 
holdbarhed, råd 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 kosttilskud. Ved kosttilskud forstås jf. Europa-Parlamentets og rådets Direktiv 
2002/46/EF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud, Artikel 2, 
punkt a: 
 
»Kosttilskud«: fødevarer, som har til formål at supplere den normale kost, og er koncentrerede kilder 
til næringsstoffer eller andre stoffer med en ernæringsmæssig eller fysiologisk virkning, alene eller 
kombinerede, som markedsføres i dosisform, f.eks. kapsler, pastiller, tabletter, piller og andre 
lignende former, pulverbreve, væskeampuller, dråbedispenseringsflasker og andre lignende 
former for væsker og pulvere beregnet til at blive indtaget i mindre afmålte mængder. 
 

KOSTTILSKUD DER IKKE KAN FÅ VAREFAKTA-MÆRKE 
Varefakta følger DTU fødevareinstituttet, Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  
Varefakta tilbyder derfor ikke VAREFAKTA-mærke på kosttilskud, der overskrider de vejledende 
værdier for maksimalt indhold af vitaminer og mineraler som DTU Fødevareinstituttet har vurderet 
sikre. 
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Varefakta har ikke mulighed for at analysere indholdet af planteingredienser i den obligatoriske 
stikprøvekontrol af VAREFAKTA-mærkede kosttilskud. Varefakta tilbyder derfor ikke VAREFAKTA-
mærke på kosttilskud der indeholder planteingredienser. 

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Obligatoriske oplysninger anføres indenfor samme synsfelt sammen med Varefaktas mærke, 
medmindre andet fremgår. Se KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER på side 6 i nærværende forskrift. 
 
Den nedenfor anførte rækkefølge i deklarationen skal som udgangspunkt holdes af hensyn til 
sammenligneligheden med tilsvarende deklarerede produkter. 
 

• VAREFAKTA-mærke samt varens vare-/kontrolnummer (VK-nummer) 
• Varebetegnelse* 
• Nettoindhold/Nettovægt* 
• Antal 
• Anbefalet daglig dosis 
• Råd om indtag 
• Ingredienser 
• Spormærkning 
• Næringsindhold med referenceindtag  
• Opbevaring 
• Holdbarhedsmærkning 
• Pligtsætninger 
• Mærkningsansvarlig 

 

*= skal altid være i samme synsfelt. Som samme synsfelt accepteres to sammenstødende flader. Hvis 
pakningen er rund, accepteres det, at oplysningerne kan ses ved en mindre drejning. 

 
Yderligere oplysninger om kosttilskuddets kvalitet (eksempelvis i form af ernærings- og 
sundhedsanprisninger eller krav til oprindelse), der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres, 
hvis disse godkendes af Varefakta. Varefakta kan afvise at oplysninger, der anses for uvæsentlige 
eller misvisende, anføres på en VAREFAKTA-godkendt emballage. 
 

INDEN MÆRKNING 
Varefakta skal have tilsendt et fuldt udfyldt specifikationsskema gerne vedlagt analyserapport 
samt datablade for de enkelte ingredienser. Specifikationsskemaet rekvireres på Varefaktas 
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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. 
 

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-DEKLARATIONENS 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 skal der anvendes en skrifttype med en typestørrelse, 
hvor x-højden er mindst 1,2 mm.  
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. 
 

http://www.varefakta.dk/
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I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, der kan rekvireres på 
www.varefakta.dk.  
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EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION 
Eksempel på en VAREFAKTA-mærket deklaration. Deklarationen og al data er fiktive. 
Tekst markeret med orange er frivillig information. 

Multivitamin 
Kosttilskud. 

 

 
                                                                                                                                                                                             VK 00000      

Nettovægt: 175 g 
Antal: 300 tabletter ℮                                                                                                                      
 
Anbefalet daglig dosis: 1 tablet 
 
Bør indtages i forbindelse med et måltid. 
 
Ingredienser: Calciumcarbonat, magnesiumhydroxid, maltodextrin, fyldemidler (dicalciumphosphat, mikrokrystallinsk 
cellulose), L-ascorbinsyre, ferrofumarat, DL-a-tocopherylacetat, overfladebehandlingsmidler (magnesiumsalte af 
fedtsyrer, glycerol), nikotinamid, stabilisator (tværbunden natrium carboxymethylcellulose), cholecalciferol, zinkoxid, 
kaliumiodid, calcium-D-pantothenat, chromichlorid, cuprisulfat, retinylacetat, pyridoxin hydrochlorid, manganosulfat, 
thiamin mononitrat, riboflavin, pteroylmonoglutaminsyre, natriumselenit, D-biotin. 
 
Kan indeholde spor af hvede og lupin. 
 
Næringsindhold pr. daglig dosis           
                                                                                         1 Tablet 

                    

                                              % RI* 

Vitamin A (RE) 800 µg                                  100 %   
Vitamin D 5 µg                                  100 %   
Vitamin E (α-TE) 12 mg                                  100 %   
Vitamin K 75 µg 100 %   
Vitamin C 80 mg 100 %   
Thiamin (Vitamin B1) 1,1 mg 100 %   
Riboflavin (Vitamin B2) 1,4 mg 100 %   
Niacin (NE) (Vitamin B3) 8 mg 50 %   
Vitamin B6 1,4 mg 100 %   
Folsyre (Vitamin B9) 200 µg 100 %   
Vitamin B12 2,5 µg 100 %   
Biotin (Vitamin B7) 50 µg 100 %   
Pantothensyre (Vitamin B5) 6 mg 100 %   
Kalium 2000 mg 100 %   
Chlorid 800 mg 100 %   
Calcium 800 mg 100 %   

http://www.varefakta.dk/
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Phosphor 700 mg 100 %   
Magnesium 100 mg 27 %   
Jern 14 mg 100 %   
Zink 10 mg 100 %   
Kobber 10 mg 100 %   
Mangan 0,5 mg 25 %   
Fluorid 2 mg 100 %   
Selen 3,5 µg 100 %   
Chrom 55 µg 100 %   
Molybdæn 40 µg 100 %   
Jod 150 µg 100 %   
*Referenceindtag (Voksne og børn fra 11 år) 
      
Indeholder:                     1 Kapsel     
Fiskeolie 1800 mg    
Heraf omega-3 900 mg    
EPA (Eikosa-pentaensyre) 300 mg    
DHA (Docosa-hexaensyre) 400 mg    
      
Opbevaring: Tørt, ved stuetemperatur (20-25 °C), ikke i direkte sollys. 
 
Pakket i beskyttende atmosfære. 
 
Bedst før udgangen af: 
Uåbnet: Se datomærkning. 
Åbnet: Se datomærkning. 
 
Bør ikke indtages i en højere dosis end den angivne anbefalede daglige dosis.  
 
Kosttilskud bør ikke træde i stedet for varieret kost. 
 
Bør opbevares uden for små børns rækkevidde. 
 
Vitaminmesteren,  
Vitaminvej 1, 0123 Vitaminby, Danmark  
(www.vitaminmesteren.dk)  
 
Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta. 
www.varefakta.dk 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

http://www.varefakta.dk/
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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. 
 

KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER PÅ EMBALLAGEN 

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-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-MÆRKE 
VAREFAKTA-mærket skal være synligt på VAREFAKTA-kontrollerede fødevarer. Fastsatte krav til 
mærkets størrelse og farve kan findes i Varefaktas designmanual. Varefaktas specifikke logo 
samt designmanual rekvireres på www.varefakta.dk. 
 
Varefakta henstiller til, at VAREFAKTA-mærket 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.  

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

3. STYKANTAL 
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 

http://www.varefakta.dk/
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- som cirka antallet eller 
- som et interval med mindste og højeste antal som grænser, for eksempel ”35-40 styk.”. 

 

4. RÅD OM INDTAG 
VAREFAKTA-kontrollerede kosttilskud skal ledsages af en anbefaling til et optimalt indtag af det 
enkelte produkt, hvor dette er relevant. Nogle vitaminer og mineraler forudsætter 
tilstedeværelsen af fedt, før vitaminerne kan optages i kroppen. Ved indtagelse af jern, bør der 
eksempelvis undgås indtag af mejeriprodukter.  

 
Varefakta anvender følgende sætninger i forbindelse med anbefalingerne: ”Bør indtages i 
forbindelse med et måltid.”, ”Bør ikke indtages sammen med mejeriprodukter.” samt ”Bør 
indtages imellem måltider.”  
 

5. SPORMÆRKNING 
Mærkning med "Kan indeholde spor af" er ikke en obligatorisk oplysning. Varefakta er dog af 
den overbevisning, at hvis der er risiko for utilsigtet overførsel til kosttilskuddet, uanset om der 
er gennemført alle rimelige foranstaltninger for at undgå kontaminering, da skal producenten 
mærke med "Kan indeholde spor af". Det skal fremgå af producentens egenkontrolprogram, 
hvordan der arbejdes på at undgå kontaminering eller anden utilsigtet overførsel til 
kosttilskuddet. 
 
Ved spormærkning, skal angivelsen af spor være så præcis som muligt. Hvis der er spor af 
hasselnødder eller risiko for spor af hasselnødder, er det ikke præcist nok at anføre "kan 
indeholde spor af nødder". I et sådan tilfælde skal det fremgå, at produktet "kan indeholde spor 
af hasselnødder”. 
 

KRAV TIL OPSÆTNING 
Mærkningen ”Kan indeholde spor af” skal indsættes nedenunder ingredienslisten. Så vidt 
muligt med linjeskift mellem ingrediensliste og spormærkning. Ved spor af eksempelvis hvede 
skal mærkningen skrives som følger: ”Kan indeholder spor af hvede.” Spormærkningen angives 
med samme typestørrelse som informationerne i ingredienslisten. 

 
Se EKSEMPEL PÅ EN VAREFAKTA-DEKLARATION på side 7 i nærværende forskrift. 
 

http://www.varefakta.dk/
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6. ANGIVELSE AF B-VITAMINER I NÆRINGSDEKLARATIONEN  
Varefakta deklarerer navnet på det respektive næringsstof samt betegnelse af det kemiske 
navn (eksempelvis Niacin (NE) (Vitamin B3)). Varefakta mener at dette øger genkendeligheden 
for forbrugerne, og sikre nemmere sammenligning mellem produkter. 
 

7. KRAV TIL ANALYSE AF NÆRINGSINDHOLD 
Varefakta anerkender alene analyser fra akkrediterede laboratorier. Varefakta kontrollerer om 
analysen af kosttilskuddet stemmer overens med værdierne der angives i databladet.  
 

8. DEKLARERING AF VITAMINER OG MINERALER FØLGER FØDEVARESTYRELSENS ANBEFALINGER 
Deklarering af vitaminer og mineraler følger rækkefølgen anvendt i bilag A, Forordning 1169. 
Varefakta følger derved Fødevarestyrelsens anbefaling. 
 

9. BETEGNELSER ANGIVES I ÆKVIVALENTER 
Deklarering i henholdsvis retinolækvivalenter, α-tocopherolækvivalenter og 
niacinækvivalenter. Varefakta angiver ækvivalenter som Fx vitamin A (RE). 
 

10. FISKEOLIE OG OMEGA-3 
Det er på VAREFAKTA-mærkede kosttilskud obligatorisk at oplyse om indholdet af omega-3, 
DHA og EPA, hvis en eller flere af disse ingredienser er tilsat. 
 

11. MÅLGRUPPER 
For nogle målgrupper, f.eks. børn, gravide mv. er der særlige anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen. Varefakta kontrollerer at det respektive kosttilskud følger disse 
anbefalinger.  
 

12. BEREGNINGSKONTROL 
Varefakta foretager en beregningskontrol af %RI (referenceindtag). Beregningskontrollen 
foretages ud fra de oplyste tilsatte mængder af vitaminer og mineraler samt vitaminernes og 
mineralernes næringsstofreferenceværdier (NRV), som angivet i EUROPA-PARLAMENTETS OG 
RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til 
forbrugerne, Bilag XIII, Del A, 1. 
 

http://www.varefakta.dk/
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VAREFAKTA TJEKKER ANMELDELSE TIL FØDEVARESTYRELSEN 
Varefakta tjekker, at kosttilskuddet er anmeldt til Fødevarestyrelsen. 
 

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 
Varefakta vil som udgangspunkt udtage til stikprøve én gang årligt. 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. 
Stikprøvekontrollen foretages alene på produkter med VAREFAKTA-mærke. 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 næringsværdier. Værdierne verificeres 
jf. EU’s retningslinjer for tolerancer. 
- akkrediteret kontrol af nettovægt og antal i pakning. 
- kontrol af, at emballagens informationer stemmer overens med den senest godkendte 
deklaration.  
- Varefakta varetager dialog 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. 
- Varefakta analyserer for relevante uønskede stoffer i stikprøvekontrollen. Det vil bero på en 
konkret vurdering, for det respektive kosttilskud, hvilke uønskede stoffer det er relevant at 
inddrage i stikprøven. 

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. 

http://www.varefakta.dk/
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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, 
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) 

 
 
(1) 

 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 
25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne 
 
EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/46/EF om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivninger om kosttilskud 

 
(2) 

 
(2) 

 
Betingelser for brug af VAREFAKTA 

 
Varefaktas Designmanual  

 

 
KAN HENTES PÅ FØLGENDE HJEMMESIDER: 

 
(1) 

 
Love og bekendtgørelser: retsinfo.dk  
Forordninger og direktiver: eur-lex.europa.eu 
 

 
KAN REKVIRERES HOS: 

 
(2) 

 
Varefakta 
Stationsparken 26,  
DK-2600 Glostrup 
Tlf. 46 30 45 00 
E-mail varefakta@varefakta.dk 
www.varefakta.dk 
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