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Forord

Kosttilskud og forbrugertryghed

Markedet for kosttilskud har igennem de seneste årtier oplevet en betydelig vækst, og forbrugerne i Dan-
mark benytter kosttilskud i større omfang end forbrugere i de fleste andre europæiske lande.

Der findes en stor mængde af forskellige kosttilskud, og de sælges ad mange kanaler. Der er en klar vil-
je i store dele af kosttilskudsbranchen til at efterleve de krav, der stilles i lovgivningen til produktion og mar-
kedsføring af kosttilskud. Der er også en god dialog mellem myndigheder og brancheorganisationer om, 
hvorledes der sikres gode rammevilkår for erhvervet, samtidig med at forbrugerne sikres et højt niveau af 
beskyttelse.

Selvom der generelt er sket en positiv udvikling i virksomhedernes overholdelse af lovgivningen, opleves ik-
ke desto mindre eksempler på, at Fødevarestyrelsen er nødt til at advare om kosttilskud og kræve produk-
ter, der er solgt i Danmark, tilbagetrukket på grund af risiko for sundhedsskadelige virkninger. Samtidig vok-
ser markedsføringen af kosttilskud på internettet til danske forbrugere fra virksomheder i udlandet, som Fø-
devarestyrelsen ikke kan kontrollere. Der ses særligt her mange eksempler på salg af sundhedsskadelige 
produkter og vildledende markedsføring, som Fødevarestyrelsen må udsende advarsler om. Den situation er 
utryg for forbrugerne og til skade for erhvervet. 

Jeg har derfor taget initiativ til at udarbejde en samlet strategi for kontrol, oplysning og samarbejde mellem 
myndigheder og erhverv på kosttilskudsområdet.

Strategien indeholder seks initiativer, som skal være med til yderligere at begrænse markedsføringen af ulov-
lige og farlige kosttilskud og skabe størst mulig tryghed for forbrugerne, når de køber kosttilskud. Det hand-
ler om øget internationalt samarbejde, styrket kontrol, bedre forbrugeroplysning og samarbejde mellem 
myndigheder og erhverv. Vejledningen over for virksomhederne vil desuden blive styrket for så vidt angår 
lovgivningen og den praksis, der udvikles på området. Kosttilskudsbranchen vil også i høj grad kunne profi-
tere af den større forbrugertillid til kosttilskud, som disse initiativer skal bidrage til. 

Målet er, at forbrugerne skal have den størst mulige tryghed, når de køber kosttilskud i Danmark, og at de 
har så mange informationer som muligt til at træffe et oplyst valg.

Henrik Høegh
Fødevareminister
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Begrebet kosttilskud dækker over en række for-
skellige produkter, som kan supplere den norma-
le kost. De mest almindelige er kosttilskud indehol-
dende vitaminer og mineraler. Herudover findes en 
række produkter, som indeholder forskellige stof-
fer eller ingredienser som fedtsyrer, kostfibre og/el-
ler andre ingredienser af vegetabilsk, animalsk eller 
mineralsk oprindelse.

Kosttilskud kan både være en klassisk vitamin- og 
mineralpille og produkter med fiskeolier, planter 
som hyben eller hvidløg og forskellige aktivstoffer, 
der er udvundet af planter, for eksempel lutein el-
ler lycopen, eller animalske råvarer, for eksempel 
hajbrusk. Kosttilskud er på en lang række punk-
ter sammenlignelige med ”almindelige fødeva-
rer”, men adskiller sig ved, at de skal indeholde vi-
taminer og/eller mineraler, andre stoffer eller ingre-
dienser i en mængde, der er tilstrækkelig til at på-
virke kroppen ernæringsmæssigt og/eller fysiolo-
gisk. Kosttilskud skal altid markedsføres i afmålte 
mængder som for eksempel piller, kapsler, væsker 
og pulvere. Endelig er kosttilskud beregnet til at bli-
ve indtaget i mindre afmålte mængder, der skal 
fremgå af en angivet anbefalet daglig dosis.

Myndighedernes anbefalinger om 
kosttilskud
Følger man Fødevarestyrelsens anbefalinger til den 
daglige kost, er det normalt ikke nødvendigt at 
supplere med kosttilskud. Men kosttilskud kan gav-
ne personer i særlige situationer. Myndigheder-
ne har blandt andet anbefalinger til gravide, spæd-
børn og personer, som får meget lidt sol, fordi de 
går tildækket eller ikke opholder sig udendørs.

Danskernes brug af kosttilskud
Der er stor tradition for at spise kosttilskud i Dan-
mark og Skandinavien. Mange flere end dem, der 
er omfattet af myndighedernes anbefalinger, spiser 
kosttilskud, og undersøgelser viser, at 6 ud af 10 
danskere indtager kosttilskud. Det er mange sam-
menlignet med resten af Europa, hvor der i høje-
re grad er tradition for at indtage ikke-receptplig-
tig medicin.

Handel med kosttilskud
Der findes ikke officielle tal for produktion, salg 
og eksport af kosttilskud. Ifølge Nutraceutisk Indu-
stri, som er en brancheforening under DI Fødeva-
rer, sælges der i dag kosttilskud i Danmark for om-
kring 1,2 mia. kroner om året fordelt med 40 % i 
dagligvarebutikker, 40 % i helsekostforretninger og 
20 % i apoteker og andre udsalg. Hertil kommer et 
ukendt salg af kosttilskud fra udenlandske firmaer 
via internettet.

Kontrol med kosttilskud
Lovgivningen på kosttilskudsområdet er kompleks, 
og administrationen og kontrollen kræver derfor i 
særlig høj grad specialfaglig og juridisk ekspertise. 
Desuden markedsføres produkterne via mange for-
skellige kanaler, hvor nogle virksomheder ser et in-
citament til at operere illegalt og/eller sælge ulovli-
ge produkter.

Det er Fødevarestyrelsen, der fører kontrol med 
kosttilskud på det danske marked. Kontrollen er, 
som den øvrige kontrol på fødevareområdet, for-
ankret i fødevareregionerne og de lokale kontrol-
afdelinger. Fødevarestyrelsen har derudover si-
den 2004 haft en særlig kosttilskudsgruppe. Kost-
tilskudsgruppens formål har indtil 2010 primært 
været at bistå tilsynspersonalet i de enkelte fø-
devareregioner i forbindelse med deres tilsyn af 
kosttilskudsvirksomheder.

I 2010 har Kosttilskudsgruppen overtaget ansva-
ret for den del af kontrollen af kosttilskud, der ved-
rører sikkerheden – for yderligere at styrke det fag-
lige grundlag i indsatsen for at fremme forbruger-
trygheden på kosttilskudsområdet. I 2011 har Kost-
tilskudsgruppen endvidere fået ansvaret for en lø-
bende overvågning af salget af kosttilskud på inter-
nettet. Fødevareregionerne har fortsat ansvaret for 
den resterende del af de kontrolaktiviteter, der er 
rettet mod virksomheder, der producerer og mar-
kedsfører kosttilskud. Det gælder navnlig kontrol af 
virksomhedernes markedsføring og brug af ernæ-
rings- og sundhedsanprisninger.

Fakta om kosttilskud
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Gennem de senere år er der set en positiv udvikling 
i efterlevelse af regler, når det gælder de virksom-
heder, som er ansvarlige for markedsføringen af 
kosttilskud på det danske marked, hvilket illustre-
res nedenfor. 

Kontrolresultater for virksomheder, der primo 2011 
havde kosttilskud registreret til markedsføring i 

Danmark

Ovenstående er baseret på en manuel gennemgang af smiley-rapporter i den an-
givne periode. Resultaterne giver en indikation af regelefterlevelsen på området, 
men giver ikke et komplet billede. Gennemgangen omfatter således ikke alle virk-
somheder, der i perioden forhandlede kosttilskud, ligesom de virksomheder, som 
indgår i gennemgangen, ikke nødvendigvis markedsførte kosttilskud i hele perio-
den. Oversigten omfatter: 157 virksomheder og 191 kontrolrapporter i 2010; 136 
virksomheder og 192 kontrolrapporter i 2009; 117 virksomheder og 172 kontrol-
rapporter i 2008; 102 virksomheder og 146 kontrolrapporter i 2007; samt 84 virk-
somheder og 118 kontrolrapporter i 2006.

Selvom der generelt vurderes at være en posi-
tiv udvikling i virksomhedernes efterlevelse af reg-
ler på kosttilskudsområdet, så viser kontrollen af 
produktsikkerheden af kosttilskud, at der er behov 
for at prioritere en kontrolindsats på dette områ-
de. Resultaterne af produktsikkerhedskontrollen i 
2010 fremgår nedenfor. Det er værd at understre-
ge, at produktsikkerhedskontrollen er risikobase-
ret og derfor rettes mod virksomheder og produk-
ter, hvor der potentielt kan være problemer med 
sikkerheden. Derfor kan resultaterne af produkt-
sikkerhedskontrollen ikke anvendes som en måle-
stok for den generelle efterlevelse af regler blandt 
kosttilskudsvirksomhederne. 

Resultat af kontrollen af produktsikkerhed 

- 96 produkter (2010)

Produktsikkerhedskontrollen har i 2010 omfattet 24 virksomheder, idet nogle af de 
24 virksomheder har været kontrolleret flere gange. Der er givet anmærkninger ved 
kontrollen af 61 produkter. 40 produkter fra 6 virksomheder er tilbagetrukket, da 
produkternes indhold af planteingredienser er vurderet sundhedsmæssigt betæn-
kelig. 10 produkter fra 2 virksomheder er forbudt markedsført i henhold til regler-
ne om nye fødevarer og fødevareingredienser (Novel food). 10 produkter er ble-
vet afmeldt i forbindelse med kontrol af Novel food reglerne og reglerne om sund-
hedsskadelige fødevarer. 1 produkt var ikke korrekt anmeldt med oplysninger om 
planteingredienser.

I 2010 er det i forbindelse med det 4-årige Fødeva-
reforlig 2.0 besluttet at styrke kontrollen med kost-
tilskud og nethandel med kosttilskud. Der er årligt 
afsat 3,2 mio. kroner til den styrkede indsats, som 
gennemføres i sammenhæng med en større om-
lægning af kontrollen med det formål at effekti-
visere kontrollen og styrke kompetencerne i kon-
trollen. Den styrkede kontrol skal i højere grad sik-
re, at kosttilskudsprodukter på det danske marked 
ikke er farlige, og at markedsføringen ikke vildleder 
forbrugerne.

Nethandel er en særlig udfordring
Kosttilskud markedsføres i stigende grad via inter-
nettet, hvilket giver særlige udfordringer for kon-
trollen, fordi vi i Danmark i realiteten kun har mu-
lighed for at kontrollere danske hjemmesider. 

Beklageligvis ser vi, at udenlandske virksomhe-
der via dansksprogede internetsider markedsfører 
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kosttilskud, som indeholder stoffer, der vurderes at 
være sundhedsskadelige, og som er ulovlige i Dan-
mark. Derfor råder Fødevarestyrelsen forbrugerne 
til at være opmærksomme i forbindelse med køb 
af kosttilskud på internettet, og forbrugerne op-
fordres til grundigt at søge oplysninger om kost-
tilskud, der forhandles over internettet, men ikke 
sælges i almindelige butikker.

For bedre at kunne beskytte forbrugerne mod kost-
tilskud, som ikke er underlagt kontrol i Danmark el-
ler i det øvrige Europa, og for at stoppe markedsfø-
ringen af farlige produkter, har fødevareministeren 
taget sagen op i EU og appelleret til, at medlems-
staterne står sammen om at komme markedsførin-
gen af ulovlige og farlige kosttilskudsprodukter via 
internettet til livs. 

Ny dansk lovgivning på vej
Der er ny dansk lovgivning på vej om andre stof-
fer end vitaminer og mineraler i blandt andet 

kosttilskud. Denne lovgivning vil regulere tilsætnin-
gen til fødevarer af andre stoffer, der har et ernæ-
ringsmæssigt eller fysiologisk formål, og vil inde-
bære en betydelig forenkling i forhold til de gæl-
dende regler.

Forbrugeroplysning om kosttilskud
Der er i 2009 etableret en kosttilskudsportal, hvor 
forbrugerne kan finde forbrugerrelevante informa-
tioner om kosttilskud, herunder blandt andet op-
lysninger om, hvilke kosttilskud, der er anmeldt til 
markedsføring i Danmark. Oplysningerne om an-
meldte kosttilskud kan den enkelte forbruger bru-
ge til at tjekke, om et kosttilskud er anmeldt til Fø-
devarestyrelsen og dermed er underlagt Fødevare-
styrelsens stikprøvekontrol.



Fødevareminister iets  strategi for kostti lskud 2011   5

Et stærkt hjemmemarked er et godt udgangs-
punkt for kosttilskudsbranchen i Danmark for at 
skabe vækst, eksport og beskæftigelse. Gode ram-
mevilkår og innovation er væsentlige forudsætnin-
ger for, at branchen kan udnytte dette gode ud-
gangspunkt. Hvis et stærkt hjemmemarked skal 
fastholdes og udvikles, er det afgørende at bibe-
holde og fremme forbrugertilliden til branchen som 
helhed. Forbrugerne skal have tillid til de produkter, 
der udbydes. De skal have tillid til sikkerheden af 
produkterne og til markedsføringen heraf.

For at understøtte branchens egen indsats for at 
styrke forbrugertilliden, ønsker Fødevareministeriet 
i de kommende år at sætte særlig fokus på følgen-
de initiativer.

• Styrket kontrol af kosttilskud (herunder udmønt-
ning af dele af Fødevareforlig 2.0)

• Øget kontrol af salg af kosttilskud på internet-
tet (herunder udmøntning af dele af Fødevare-
forlig 2.0)

• Styrket samarbejde i EU og i Norden

• Bedre opsamling af information om bivirkninger

• Bedre vejledning af virksomhederne

• Bedre forbrugeroplysning

Seks initiativer
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Problem:
Forbrugerne skal kunne have tillid til, at kost-
tilskud, der er registreret til markedsfø-
ring i Danmark, er underlagt en tilstrækkelig 
produktsikkerhedskontrol.

Løsning:
For at styrke kontrollen af sikkerheden ved kosttil-
skud og det bagvedliggende faglige fundament, er 
kontrollen overdraget til Fødevarestyrelsens Kost-
tilskudsgruppe. Sikkerhedskontrollen udføres ikke 
længere af fødevareregionerne med Kosttilskuds-
gruppens bistand, men nu direkte af Kosttilskuds-
gruppen, som fra og med 2011 tilføres yderligere 
to årsværk. Dermed kan den udføre en mere om-
fattende kontrol af sikkerheden end den, som hidtil 
har været mulig. Denne styrkelse af produktsikker-
hedskontrollen indgår i Fødevareforlig 2.0 og finan-
sieres af erhvervet.

Målsætningen for produktsikkerhedskontrollen er, 
at mindst 100 kosttilskud, der er registreret til mar-
kedsføring i Danmark, hvert år skal udtages til kon-
trol. Planlægningen af kontrollen baseres på en lø-
bende risikovurdering, så kontrollen fokuserer på 
områder, hvor sandsynligheden for at finde sund-
hedsskadelige produkter vurderes at være størst. 
Fødevarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen 
orienteret om de kriterier, der ligger til grund for 
udvælgelsen af produkter til sikkerhedskontrol. Fø-
devareregionerne vil forsat varetage al øvrig kon-
trol i forhold til de virksomheder, der producerer 
eller markedsfører kosttilskud – for eksempel hy-
giejne, sporbarhed, egenkontrol og mærkning. 

Fødevareregionerne kan indhente vejledning til 
denne kontrol fra Kosttilskudsgruppen.

Produktsikkerhedskontrollen omfatter som ud-
gangspunkt ikke analysekontrol af produkter, idet 
en sådan kontrol dog vil kunne gennemføres ud fra 
en samlet prioritering i Fødevarestyrelsen i forhold 
til andre relevante analysekontrolprojekter. Analy-
tisk kontrol af produkter indgår i forvejen som led i 
den egenkontrol, som virksomhederne foretager.

Kontrollen af kosttilskud i fødevareregionerne vil 
ikke længere omfatte produktsikkerhed. Samtidig 
er kontrolaktiviteterne i forhold til kosttilskud sam-
let på specialiserede tilsynsførende, og der er sikret 
rammer, som kan understøtte videns- og erfarings-
udveksling mellem disse tilsynsførende. Kvaliteten 
og ensartetheden af kontrollen på kosttilskudsom-
rådet forventes derfor styrket i de kommende år. 

Forventet effekt: 
Mængden af ulovlige og sundhedsskadelige kosttil-
skud, der markedsføres i Danmark, forventes at fal-
de som resultat af en mere effektiv kontrol. Det vil 
skabe større tryghed for forbrugere og bedre vilkår 
for erhvervet.

Tidshorisont:
Mindst 100 produkter vil årligt blive udtaget til pro-
duktsikkerhedskontrol fra og med 2011. Kosttil-
skudsgruppen vil hvert år udarbejde en rapport 
over resultaterne af produktsikkerhedskontrollen, 
som kan danne udgangspunkt for en evaluering af 
indsatsen. 

Initiativ 1

Styrket kontrol af produktsikkerhed
- herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0
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Problem:
Salget af kosttilskud via internettet er stigen-
de, men kontrollen af salget på internettet har 
hidtil været udført på ad hoc basis ved min-
dre kontrolprojekter og på baggrund af konkrete 
forbrugerklager.

Løsning:
Kontrollen af salget med kosttilskud på internet-
tet styrkes som besluttet i forbindelse med Fødeva-
reforlig 2.0. Der tilføres ressourcer til Kosttilskuds-
gruppen svarende til 1 årsværk, der skal sikre en lø-
bende overvågning/kontrol af salget af kosttilskud 
på internettet. Denne styrkelse af internetkontrol-
len indgår i Fødevareforlig 2.0, og finansieres af 
erhvervet. Kontrollen målrettes hjemmesider, der 
har en registrant med en fysisk adresse i Danmark. 
Kontrollen planlægges og prioriteres med udgangs-
punkt i en risikovurdering og omfatter al relevant 
lovgivning på kosttilskudsområdet, men fokuse-
rer primært på kontrol af produktsikkerheden. Fø-
devarestyrelsen vil holde kosttilskudsbranchen ori-
enteret om de kriterier, der ligger til grund for ud-
vælgelsen af hjemmesider til kontrol. Kontrol med 
produktsikkerhed, der foranlediges af den opsø-
gende kontrol, udføres, for så vidt angår almindeli-
ge fødevarer, som udgangspunkt af fødevareregio-
nerne, og af Kosttilskudsgruppen for så vidt angår 
kosttilskud.

Den igangværende overvågning af salg af kosttil-
skud på dansksprogede hjemmesider, der ikke har 
en registrant med en fysisk adresse i Danmark, vil 
fortsætte. Denne overvågning finansieres ikke af 
det særlige gebyr, der er aftalt i forbindelse med 
Fødevareforlig 2.0, og som opkræves ved virk-
somheder, der har kosttilskud registreret til mar-
kedsføring i Danmark. Kontrol af virksomheders 

hjemmesider vil fortsat indgå i de ordinære kon-
trolbesøg, der gennemføres af fødevareregionerne, 
idet en sådan kontrol vil have lavere prioritet, hvis 
virksomhedernes hjemmesider inden for nyere tid 
har været kontrolleret af Kosttilskudsgruppen. 

Forventet effekt:
Indsatsen vil bidrage til at reducere udbuddet af 
ulovlige kosttilskud på danske hjemmesider. Indsat-
sen forventes ligeledes at bidrage til, at færre dan-
ske forbrugere køber sundhedsskadelige produkter 
på dansksprogede udenlandske hjemmesider.

Tidsperspektiv:
Den løbende overvågning/kontrol af salget af kost-
tilskud fra danske hjemmesider iværksættes i 2011. 
Kosttilskudsgruppen vil hvert år udarbejde en rap-
port over indsatsen det forgangne år, som kan dan-
ne udgangspunkt for en evaluering af indsatsen. 

Initiativ 2

Styrket indsats overfor salg på internettet
- herunder udmøntning af dele af Fødevareforlig 2.0



Fødevareminister iets  strategi for kostti lskud 2011   8

Problem:
Der er igennem de senere år set en stigning i an-
tallet af virksomheder i andre europæiske lande og 
nordiske lande, som fra dansksprogede hjemme-
sider markedsfører produkter, der i Danmark vur-
deres at udgøre en risiko for forbrugerne. Der er 
også set mange eksempler på vildledende mar-
kedsføring målrettet danske forbrugere fra sådan-
ne hjemmesider.

Løsning:
Fødevarestyrelsen vil arbejde for, at stoffer, der i 
Danmark er vurderet at udgøre en sundhedsrisi-
ko, bliver optaget på relevante lister under EU’s 
berigelsesforordning, og dermed bliver regule-
ret i EU. I henhold til berigelsesforordningen er 
EU-Kommissionen forpligtet til at fremsætte for-
slag om minimum- og maksimumsværdier for til-
sætning af vitaminer og mineraler i fødevarer. Det 
er en prioritet at få EU-Kommissionen til snarest 
muligt at fremlægge forslaget om minimum- og 
maksimumsværdierne.

Fødevareministeriet vil arbejde for at styrke det in-
ternationale kontrolsamarbejde, så andre lande i 
højere grad griber ind over for de af deres virksom-
heder, der sælger farlige produkter til danske for-
brugere. Der er taget initiativ til drøftelser med de 
nordiske lande i regi af Nordisk Ministerråd om at 
udveksle de sikkerhedsvurderinger, der ligger til 

grund for kontrollen, og herigennem arbejde for en 
øget samordning af kontrollen og dens resultater. 
Et sådant samarbejde ses gerne udvidet til at om-
fatte andre relevante EU-lande. Blandt andet i den 
sammenhæng arbejdes der for en yderligere stan-
dardisering af danske risikovurderinger, således at 
disse i størst mulig grad følger de risikovurderings-
principper, der er formuleret i EU. Fødevareministe-
riet arbejder på at fremme initiativer fra EU-Kom-
missionen på endnu ikke harmoniserede områder, 
navnlig lovgivningen om ”andre stoffer” end vita-
miner og mineraler. Danmark har ligeledes opfor-
dret EU-Kommissionen til at vurdere mulighederne 
for et generelt styrket samarbejde mellem EU-lan-
dene på dette område. Danmark vil fortsat lægge 
pres på EU-Kommissionen for at fremme fælles EU-
initiativer på området.

Forventet effekt:
En øget harmonisering af EU-lovgivningen og et 
styrket kontrolsamarbejde vil bidrage til at sikre en 
bedre beskyttelse af forbrugerne mod farlige og/el-
ler ulovlige produkter og anprisninger. Det vil sam-
tidig gøre det lettere for virksomhederne at over-
holde lovgivningen. 

Tidsperspektiv:
Der er behov for en løbende og målrettet indsats 
over de kommende år. 

Initiativ 3

Styrket samarbejde i EU og i Norden
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Problem:
Kosttilskud kan have uønskede bivirkninger, men 
der findes i dag ikke et formelt system for indberet-
ning af bivirkninger fra kosttilskud. Fødevarestyrel-
sen modtager indberetninger om bivirkninger ved 
indtag af kosttilskud via Lægemiddelstyrelsens ind-
beretningssystem for indmelding af bivirkninger 
ved lægemidler samt direkte fra praktiserende læ-
ger og fra forbrugere. Der er ikke et officielt ind-
beretningssystem for bivirkninger ved kosttilskud, 
hvilket kan indebære, at Fødevarestyrelsen ikke i til-
strækkeligt omfang modtager indberetninger om 
relevante bivirkninger knyttet til indtag af kosttil-
skud. Kosttilskud og andre fødevarer må ikke ud-
gøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Bi-
virkningsindberetninger, der fører til den konklusi-
on, at et produkt udgør en sundhedsmæssig risiko, 
vil derfor straks blive fjernet fra markedet.

Løsning:
Der etableres et formelt system for frivillig indberet-
ning af bivirkninger fra kosttilskud. Systemet skal 
være enkelt at tilgå og være målrettet indberetnin-
ger fra læger. Systemets nærmere indretning fast-
lægges i samarbejde med relevante interessenter. 
Når systemet er etableret, vil der skulle gøres en 

indsats i samarbejde med sundhedsmyndigheder-
ne for at gøre lægerne bekendte med systemet, så 
de også anvender det. Derudover skal forbrugerne 
informeres om muligheden for at indberette even-
tuelle bivirkninger efter indtag af kosttilskud til læ-
gerne. Fødevarestyrelsen beder derefter DTU Føde-
vareinstituttet om at foretage en vurdering af, om 
der vurderes at være en sandsynlig sammenhæng 
mellem indtaget af kosttilskuddet og den indberet-
tede bivirkning. Fødevareinstituttet foretager vur-
deringen på baggrund af den tilgængelige viden-
skabelige litteratur.

Effekt:
Bedre indberetninger vil styrke grundlaget for Fø-
devarestyrelsens kontrol af produktsikkerhed og in-
formation til forbrugerne. Det vil gøre det muligt 
hurtigt at gribe ind over for produkter, der udgør 
en sundhedsrisiko for forbrugerne, og sikre en ef-
fektiv risikohåndtering på kosttilskudsområdet.

Tidsperspektiv:
Indberetningssystemet implementeres i løbet af 
2011, og der gennemføres en informationsindsats 
målrettet læger og forbrugere i løbet af 2012.

Initiativ 4

Bedre opsamling af information om bivirkninger
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Problem:
Det kan være vanskeligt for mindre virksomheder, 
som ønsker at producere eller markedsføre kost-
tilskud, at sætte sig ind i den relevante lovgivning. 
Desuden kan reglerne om, hvad der må siges og 
skrives om kosttilskuds gavnlige virkninger, være 
svære at håndtere for en del virksomheder og sær-
ligt for butikspersonale i detailhandlen, som ønsker 
at give deres kunder en god vejledning om produk-
terne. Der er i de nuværende regler og vejledninger 
kun begrænset information til rådighed for virk-
somhederne om de krav, der stilles til virksomhe-
dernes dokumentation af deres produkters sikker-
hed. Den begrænsede information er et problem 
for virksomhederne, som ofte er usikre på, om de 
lever op til de krav, der stilles. 

Løsning:
Fødevarestyrelsens webbaserede informationsind-
sats om lovgivningen om kosttilskud skal i samar-
bejde med interessenterne på kosttilskudsområ-
det udbygges og forbedres, og informationsindsat-
sen skal være særlig målrettet mindre virksomhe-
der. Informationen til de mindre virksomheder vil 
for eksempel kunne ske ved udarbejdelsen af enk-
le ”tjek-lister” på afgrænsede lovgivningsområder, 
som virksomhederne kan gå frem efter, når de skal 
sikre sig, at de opererer indenfor rammerne af lov-
givningen. Det bør samtidig tilstræbes, at adgan-
gen til informationer på Fødevarestyrelsens hjem-
meside bliver så enkel som mulig. Der skal endvide-
re i samarbejde med erhvervet udvikles og udbydes 
en god information til de ansatte i detailhandlen. 
Det kan ikke forventes, at butikspersonalet i detail-
handlen skal have detailkendskab til lovgivningen, 
men de skal tilbydes enkle redskaber, som gør det 
lettere at overholde lovgivningen.

Fødevarestyrelsen vil i tæt samarbejde med relevan-
te brancheforeninger undersøge mulighederne for 
at benytte brugerbetalt ”e-learning” som et red-
skab i formidlingsindsatsen. 

Fødevarestyrelsen arbejder i tæt dialog med re-
levante aktører på en vejledning om virksomhe-
dernes dokumentation for produkternes sikker-
hed. Fødevarestyrelsen vil styrke formidlingen af 

information til kosttilskudsbranchen om de afgørel-
ser på kosttilskudsområdet, der træffes af Fødeva-
restyrelsen og Fødevarevareministeriets Klagecen-
ter, således at virksomhederne kan finde vejledning 
heri. Der er i forvejen etableret en kontaktgrup-
pe mellem Kosttilskudsbranchen og Fødevarestyrel-
sen. Fødevarestyrelsen, herunder Kosttilskudsgrup-
pen, vil i højere grad udnytte denne kontaktgrup-
pe til at formidle oplysninger om kontrollen, som 
kan bidrage til yderligere at styrke regelefterlevel-
sen i erhvervet.

Anprisningsområdet stiller store udfordringer for 
kosttilskudsbranchen såvel som det øvrige føde-
vareerhverv. Derfor vil Fødevarestyrelsen etab-
lere en kontaktgruppe på dette område målret-
tet kosttilskudsbranchen, men også det øvrige 
fødevareerhverv. 

Forventet effekt:
Det forventes, at antallet af utilsigtede lovover-
trædelser vil falde, idet virksomheder og butiks-
personale vil blive tilbudt bedre vejledning om 
lovgivningen.

Tidsperspektiv:
En bedre informationsindsats i forhold til butiks-
personalet i detailhandlen og på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside i forhold til de mindre virksomheder 
implementeres i løbet af 2011 og 2012. Vejlednin-
gen om virksomhedernes dokumentation for pro-
dukternes sikkerhed forventes at foreligge i efter-
året 2011.

Initiativ 5

Bedre vejledning til virksomhederne
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Problem:
Som forbruger kan det være svært at overskue de 
mange forskellige kosttilskud, og hvad de indehol-
der. Kosttilskud, der sælges fra udenlandske virk-
somheder via internettet, udgør et særligt problem, 
da det er ofte er herfra, der sælges farlige kosttil-
skud og sker vildledende markedsføring. De uden-
landske virksomheder er ikke underlagt kontrol af 
de danske myndigheder.

Løsning:
Informationen om kosttilskud på kosttilskudspor-
talen skal udvikles til at være en væsentlig kilde til 
forbrugernes viden om kosttilskud. Der vil for ek-
sempel skulle arbejdes for at styrke forbrugerfor-
ståelsen af den mærkning, der findes på produk-
terne, og der bør tilbydes information om anpris-
ninger, der er godkendte i EU. Portalen skal løben-
de opdateres med ny information. 

Fødevarestyrelsen skal stille oplysninger til rådig-
hed for forbrugerne om hvilke stoffer, der er for-
budte eller underlagt begrænsninger. Dette vil gøre 
det let for forbrugerne at undersøge, om der kan 
være stoffer i kosttilskud, som er forbudte eller 

underlagt begrænsninger i Danmark. Derudover vil 
Fødevarestyrelsen formidle uddybende informati-
on om relevante risikovurderinger af stoffer, planter 
mv. i kosttilskud og fødevarer, ligesom der på kost-
tilskudsportalen skal linkes til relevante emner på 
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside, herunder styrel-
sens interaktionsdatabase. 

Endelig skal Fødevarestyrelsen fortsat i muligt om-
fang offentliggøre advarsler til forbrugerne om spe-
cifikke navngivne produkter og udvalgte indholds-
stoffer, der vil kunne findes på det illegale marked i 
Danmark og på udenlandske hjemmesider.

Forventet effekt:
Danske forbrugere får nemmere adgang til infor-
mationer om kosttilskud, herunder skadelige og 
ulovlige produkter, og kan dermed bedre træffe et 
oplyst valg. 

Tidsperspektiv:
De konkrete initiativer implementeres i løbet af 
2011. Indsatsen vil derudover foregå løbende i de 
kommende år.

Initiativ 6 

Bedre forbrugeroplysning
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