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HVAD ARLA LOVEDE FØDEVARESTYRELSEN

LØFTE: “Styrelsen har i sin afgørelse end-
videre lagt vægt på, at Lurmærket smør 

ikke længere forhandles i bæger.”

MEN... lurmærket smør i portion-
spakning forhandles fortsat i bæger

(Morgenmadsrestaurant i Københavns  Lufthavn, april 2014)
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LØFTE: “Regionen henviser i sin afgørelse 
til, at hjemmesiden www.lurpak.dk under 

produkter og opskrifter 
kun omfatter smør.“ 

MEN... Lurpak Smørbar vises på hjem-
mesiden efter en introduktion af 

Lurpak Smør. 

MEN... Lurpak Smørbar blandes med per-
sille eller hvidløg og bliver til... SMØR. 

(www.lurpak.dk i april 2014)



HVAD ARLA LOVEDE FØDEVARESTYRELSEN 

LØFTE: “Der lægges endvidere vægt på, at 
Arla Foods har oplyst, at markedsføringen er 
ændret således, at der ikke længere benyttes 

markedsføringsmateriale, hvor det ikke 
fremgår, at der er tale om et 

blandingsprodukt. “ 

MEN... oblat under låget på en pakke 
Lurpak Smørbar viser en pakke 

Lurpak Smør. 
(I handlen december 2013 - april 2014) 
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LØFTE: “...samtidig med at Arla Foods har 
oplyst, at de har taget kontakt til de for-
skellige butikskæder med henblik på at 

sikre en korrekt benævnelse af 
produkterne. ”

MEN... tilbudsaviser og promotionkam-
pagner i supermarkeder viser gentagne 

overtrædelser af ARLAs løfte.
(FØTEX September2013 / COOP tilbudsavis 2014 )



HVAD ARLA LOVEDE FOLKETINGET

LØFTE: “Vore medlemmer har derfor end-
nu en gang gjort deres kunder opmærk-
som på, at her er et område, hvor man 
skal være påpasselig og sikre korrekt 

markedsføring.” 



MEN... gentagne LØFTEBRUD
FØTEX 2007 / AKTIVSUPER2008 / BILKA2008 

FØTEX2008 / SPAR2009 / BILKA2012 / METRO2012



DER ER PENGE I AT BRYDE LØFTER OG 
FOREGIVE, AT LURPAK SMØRBAR ER RENT 
SMØR

Beregninger MIFU har foretaget viser, at 
ARLA i 2012 og 2013 tjente over 18 millioner 
kroner på at vildlede forbrugerne, svarende 
til i gennemsnit 9 millioner kroner om året. 

Siden 2006 har ARLA med denne beregning 
tjent ca. 64 millioner kroner ved den 
vildledende markedsføring. 
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