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Afgørelse – 2015-16 Meny Viborg 

 

Alkoholreklamenævnet har behandlet klagen over Meny Viborgs markedsføring og truffet føl-

gende afgørelse; 

 

 

Afgørelse: 

 

Alkoholreklamenævnet beskæftiger sig med markedsføring af alkohol. Da klagen om-

handler markedsføring af alkoholholdige drikkevarer, har Nævnet kompetence til at 

behandle sagen.  

 

Alkoholreklamenævnet bemærker herefter, at Nævnet aktivt ønsker at bidrage til en 

forbedret alkoholkultur, ligesom Nævnets retningslinjer har særligt til formål at be-

skytte børn og unge. Børn og unge er underlagt et særligt beskyttelsesbehov grundet 

deres naturlige godtroenhed, og børn og unge og alkohol ikke hører sammen. Nævnet 

lægger derfor vægt på, at de erhvervsdrivende indretter markedsføringen af alkohol-

holdige drikkevarer, således at der ikke sendes forkerte signaler – særlig ikke til unge 

- om alkoholindtagelse.  

Nævnet vil endvidere gerne gøre opmærksom på, at hvor forbuddet mod markedsfø-

ring af alkohol rettet mod børn og unge i Markedsføringslovens § 8, stk. 3 opererer 

med en 18 års grænse, har vi i Alkoholreklamenævnet ikke en skarp 18 års grænse i 

forhold til begrebet ”børn og unge” i retningslinjerne. Vores børn og unge-begreb er 

mere flydende, hvorfor også unge over 18 år kan være beskyttet.  

Erhvervsdrivende skal udvise særlig agtpågivenhed ved en markedsførings udform-

ning og indhold, hvor markedsføringen kan nå børn og unge. Det er Nævnets opfat-

telse, at erhvervsdrivende som minimum bør angive en minimumsaldersgrænse, når 

der anvendes konkurrencer i markedsføringen for alkoholholdige drikkevarer. Dette 

gælder i særlig høj grad ved markedsføringstiltag for produkter, der kan appellere til 

unge, og tiltagene anvender sociale medier aktivt, herunder eksempelvis som her op-

fordrer til deling af opslag, at ”tagge” venner eller lignende. 

 

Nævnet tager til efterretning, at indklagede oplyser, at de ved en fejl ikke fik angivet 

an aldersgrænse på opslaget for konkurrencen, og at det aldrig var intentionen at rette 

markedsføringen mod mindreårige.  

 

 



 

Venlig hilsen 

ALKOHOLREKLAMENÆVNET 

 

 

 

 

 

 

Pernille Backhausen 

Formand 


