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Hvem er jeg og hvad vil jeg tale om? 

 
• Cand.techn.al., ph.d. 

• Seniorrådgiver, Forbrugerrådet Tænk siden 2001 

 

• Vildledning og mærkning set fra forbrugersiden 

• Kan Fairnessprincipperne hjælpe? 

• Cases 

 

• Spørgsmål og kommentarer velkomne undervejs! 

 

 

 



Det er os, der har holdningerne! 

Ministerier og styrelser, fx: 

Privat Offentlig 

Cirka 72.000 personlige medlemmer 

http://oem.dk/
http://oem.dk/


Vores to magasiner 

 

 

Medlemsbladet Forbrugerrådet Tænk 
• Med test, artikler og medlemsfordele 

 

 

Forbrugerrådet Tænk Penge 
• Med fokus på privatøkonomi 

http://taenk.dk/blad/forbrugerraadet-taenk-november-2013
http://taenk.dk/blad/forbrugerraadet-taenk-penge-242014


Vildledningsregler er under pres 

• Mere og mere detaljeret EU-lovgivning på 

fødevareområdet 

• Forordning om fødevareinformation om bl.a. 

næringsdeklarationer 

• Ernærings- og sundhedsanprisninger 

• Novel Food 

• Særlig ernæring 

• Osv. 

 



Vildledningsregler er under pres 

• Ernæring, forbrugeradfærd og kognitive 

videnskaber er ikke eksakt videnskab 

• Variationer i befolkningen 

• Det globale marked 

• Virksomhederne er villige til at gå hele vejen 

 

• Afgørelser baseres mere på jura end på 

helhedsvurderinger (og sund fornuft!) 

• Derfor er Fairnessprincipperne yderst velkomne! 



Pudsige portioner 
GDA og portionsstørrelser 

 



Sundhedsanprisninger uden 
ernæringsprofiler 

• 222 tilladte sundhedsanprisninger 

• Ca. 70% ikke relevante 

• Ernæringsprofiler mangler stadig 

Uden ernæringsprofiler kan usunde fødevarer 
anprises 

• Vildledningsvurderinger 

har vanskeligt ved at 

indeholde en samlet 

sundhedsvurdering 

uden ernæringsprofiler 



Hvad er en ”Ægte” Mayonnaise? 

• Langt fra traditionel 
mayonnaise 

• Der findes flere 
mayonnaiser på markedet 
uden tilsætningsstoffer 

• Lever op til Codex-
standard for ”mayonnaise” 

 

• Afventer afgørelse fra 
klagesekretariat 



Brug de officielle mærker 

• God pakkeløsning for de særligt interesserede 
forbrugere 

• Driver for udviklingen 

• Kriterier for et troværdigt mærke: 

• Uafhængige 

• ”Tredjeparts” kontrol 

• Adskiller sig reelt fra det normale niveau og andre 
mærker 

• Bør forbedres over tid 

• Undgå egne mærker 



Etiske mærker – forbrugernes kendskab 

99% 

Økologi & dyrevelfærd 
 

39% 

27% 

Fairtrade 
 

89% 

Bæredygtighed 
 

19% 

Miljø (non-food) 

88% 

37% 

50% 



De 84 Fairness-principper 

• Konkretisering af det ukontrete 

 

• Prioritering af den reelle information 

• Mere fakta, mindre markedsføring 

• Alle signaler skal understøtte den reelle information 

 

• Forskellen mellem sandt og ikke-løgn 

 

• Burde være virkeligheden (lovgivningens ord)…. 



Tak for opmærksomheden! 
cu@fbr.dk 

www.taenk.dk/mine-dagligvarer 

www.facebook.com/Madrevolutionen 

Twitter: @CamillaUdsen 

Instagram: @udsencamilla 



30 December 2013 Generalforsamling / 


