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Til eksterne høringsparter 

  

 

 

J.nr. 2020-28-31-00136 

Ref. ARPSI 

Dato: 20-07-2020 

Høring om udkast til ændring af konsumægsbekendtgørelsen  

Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i 

konsumægsproducerende høns og opdræt hertil (konsumægsbekendtgørelsen) i hø-

ring. Ændringerne i bekendtgørelsen er en del af den såkaldte ”småskalapakke” som 

udspringer af Fødevareforlig 4, hvor fokus bl.a. er på udvide mulighederne for salg af 

fjerkræ, æg m.v. direkte fra landmanden til den endelige forbruger og lokale detail-

virksomheder, ligesom det skal gøres muligt at bruge slagtebusser. Ændringerne skal 

kunne gennemføres uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden og med 

Danmarks særstatus på salmonellaområdet. Bemærk at følgende bekendtgørelser 

også er en del ”småskalapakken” og er sendt i samtidig høring:  

 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 

 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 

m.v. 

 Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ 

samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. 

Bekendtgørelsen skal efter høringsperioden notificeres overfor Europa-Kommissio-

nen og de øvrige medlemsstater. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 1. ja-

nuar 2021.  

Ændringer i udkastet til konsumægsbekendtgørelsen 

I autorisationsbekendtgørelsen er flokstørrelse og mængde af æg, som en primær-

producent kan afsætte ved direkte levering til forbrugere, egne lokale detailvirksom-

heder og eget lokalt ægpakkeri, øget fra 500 æglæggere til 1.000 æglæggere, svarende 

til en produktion på 312.000 æg pr. år. Som følge heraf er grænsen ændret tilsva-

rende i konsumægsbekendtgørelsen, således at flokke med op til 1000 æglæggere, 

som opfylder ovennævnte krav til lokal produktion, kan undersøges med ”det lille 

salmonellaprogram”.   

Prøveprogrammet er ændret for opdræt til konsumægsproducerende høns. De sero-

logiske test er fjernet og erstattet med bakteriologiske test. Der er endvidere udarbej-

det et nyt prøveprogram for dyr, der ikke stammer fra godkendte rugerier eller regi-

streret opdræt og det er gjort muligt at indsætte disse i flokke, som leverer til ægpak-

keri. Endelig er det gjort muligt at have vogterhunde gående sammen med kon-

sumægsproducerende høns og opdræt hertil på en række vilkår.  

Ændringerne er foretaget på baggrund af risikovurderinger udarbejdet af DTU.  

Der er foretaget følgende specifikke ændringer:    
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§ 6, nr. 4 er tilføjet som noget nyt, og udvider mulighederne for indsættelse af dyr i 
besætninger, hvor der opdrættes høns til konsumægsproduktion (oprindelseskravet). 
Med tilføjelsen vil dyr, som stammer fra en flok, der er testet efter prøveprogrammet 
i bilag 3 og fundet fri for salmonella, opfylde kravet.  

§ 7, nr. 4 er tilføjet som noget nyt, og udvider mulighederne for indsættelse af dyr i 
besætninger, som producerer konsumæg (oprindelseskravet). Med tilføjelsen vil dyr, 
som stammer fra en flok, der er testet efter prøveprogrammet i bilag 3 og fundet fri 
for salmonella, opfylde kravet.  

§ 9, stk. 3 er suppleret og præciseret. Bestemmelsen er suppleret med et krav om, at 
ægpakkerier ikke må modtage æg fra flokke, som ikke er testet for salmonella. Før var 
kravet alene afgrænset til, at ægpakkerier ikke måtte modtage æg fra flokke, der er 
mistænkte for at være smittet eller konstateret smittet. Formålet med ændringen er, 
at ansvaret for prøvetagningen bliver fordelt mellem pakkerierne og producenterne. 

§ 12, stk. 2 er tilføjet som noget nyt og undtager vogterhunde fra kravet om, at besæt-
ninger skal holdes adskilt fra andre dyr. Det gælder dog kun, hvis vogterhundene le-
ver op til de krav, som fremgår i bilag 4 i bekendtgørelsen. Det tidligere stk. 2 er nu 
rykket ned som stk. 3. Brug af vogterhunde efter bekendtgørelsen er frivilligt. 

§ 13, stk. 1 er ændret således, at der er et generelt krav om, at inden en flok indgår i 
konsumægsproduktionen, og hvor flokken ikke er undersøgt efter reglerne i § 6 eller 
§ 4, stk. 1, skal den besætningsansvarlige sikre, at flokken er undersøgt for salmonella 
med et negativt resultat efter beskrivelsen i bilag 3. 

§ 14 er ændret således, at der ikke længere er krav om, at den besætningsansvarlige 
skal foretage undersøgelser ved serologisk reaktion mod salmonella i flokke. Derimod 
er der indført krav om at foretage bakteriologiske prøver som angivet i bilag 2, kapitel 
9, tabel 1 i bekendtgørelsen.  

Bilag 2, kapitel 9 er ændret som konsekvens af det ændrede prøveprogram for opdræt 
til konsumægsproduktion. De serologiske prøver (blodprøver) er udgået og erstattet 
med et udvidet antal bakteriologiske prøver (sokkeprøver/gødningsprøver).  

Bilag 3 er ændret med nyt prøveprogram for dyr, der ikke stammer fra godkendt ru-
geri eller registreret opdræt.  

Bilag 4 er nyt og omfatter krav til vogterhunde, som går sammen med høns.  

Opgørelse af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet 
mv. 

Danmark har særstatus på salmonella i æg. Denne særstatus indebærer, at vi i Dan-
mark har regler for salmonellakontrol i æg, som er mere vidtgående end hvad EU-
reglerne foreskriver. 

Udkastet til bekendtgørelsen har været sendt i præhøring hos Erhvervsstyrelsens 
Område for Bedre Regulering (OBR), tidligere Team Effektiv Regulering (TER). 

OBR vurderer, at bekendtgørelsesudkastet medfører administrative konsekvenser for 
erhvervslivet. Disse konsekvenser vurderes at være under 4 mio. kr., hvorfor de ikke 
kvantificeres nærmere. 

Fødevarestyrelsen har vurderet, at principperne for agil erhvervsrettet regulering 
ikke er relevante for de konkrete ændringer i bekendtgørelsesudkastet. OBR har in-
gen bemærkninger hertil. 
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Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at ændringerne har konsekvenser for KO (kryds-
overensstemmelse). 

 

Frist for høringssvar 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar der 

vedrører ændringerne til udkastet senest d. 16. august 2020.  

Bemærkningerne bedes sendt til 28@fvst.dk, arpsi@fvst.dk og  annbe@fvst.dk med 
angivelse af journalnummer 2020-28-31-00136.  
 

Indkomne høringssvar fra eksterne høringspartere vil blive offentliggjort på hørings-

portalen på www.hoeringsportalen.dk efter endt høringsperiode. Ved afgivelse af hø-

ringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og 

mailadresse. 

Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes ved at skrive til følgende 

e-mail 28@fvst.dk. 

 

Med venlig hilsen 

Arvinder Pal Singh 

Fuldmægtig, cand. jur.  

 

mailto:28@fvst.dk
mailto:arpsi@fvst.dk
http://www.hoeringsportalen.dk/
mailto:28@fvst.dk

