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Til eksterne høringsparter 

  

 

 

J.nr. 2020-28-31-00135 

Ref. ARPSI 

Dato: 20-07-2020 

Høring om udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen  

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose 

hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (slagtefjerkræbe-

kendtgørelsen) i høring. 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 for-

bruger og lokale detailvirksomheder, ligesom det skal gøres muligt at bruge slagte-

busser. Ændringerne skal kunne gennemføres uden at gå på kompromis med fødeva-

resikkerheden og med Danmarks særstatus på salmonellaområdet. Bemærk at føl-

gende bekendtgørelser også er en del ”småskalapakken” og er sendt i samtidig hø-

ring:  

 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 

 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder 

m.v. 

 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende 

høns og opdræt hertil 

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 slagtefjerkræbekendtgørelsen 

I autorisationsbekendtgørelsen er mængden af slagtekyllinger, som en primærprodu-

cent kan afsætte årligt ved direkte levering til forbrugere eller lokale detailvirksom-

heder, øget fra 500 slagtekyllinger til 2.000 slagtekyllinger årligt. Dermed gives mu-

lighed for at små lokale producenter kan sælge flere slagtekyllinger om året med en 

mere lempelig kontrol for salmonella.   

Endvidere er der foretaget ændringer i prøveprogrammet for flokke af slagtekyllinger 

fra besætninger med højst 500 slagtekyllinger og som leverer til slagteri. Antallet af 

salmonellaanalyser er reduceret fra fem til to analyser for hver af de to prøveudtag-

ningsrunder for AM prøverne, Endelig er det gjort muligt at have vogterhunde gå-

ende sammen med slagtekyllinger. 

Ændringerne er foretaget på baggrund af risikovurderinger fra DTU.  

Bekendtgørelsen er tillige blevet underlagt en generel revision, hvorefter der er tilfø-

jet overskrifter til de diverse kapitler, justeringer i ordlyden og præcisering af be-

stemmelser mv. 

Der er foretaget følgende specifikke ændringer:  
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§ 1, stk. 1 omhandler bekendtgørelsens anvendelsesområde og er præciseret med 
hensyn til ordlyden. Bestemmelsen medfører ingen indholdsmæssige ændringer. 

§ 1, stk. 4, nr. 2 er fjernet af praktiske årsager. Bestemmelsen omhandlede en regel, 
hvorefter slagtefjerkræbekendtgørelsen ikke gjaldt for salmonellatyper, som var un-
derlagt harmoniserede EU-regler. Som følge af den danske særstatus på kyllingekød, 
kan de harmoniserede EU-regler ikke i sin fulde form finde anvendelse i Danmark.  

§ 2, nr. 1, 3 og 9 omhandler definitioner, som nu er præciseret for at fremme læseven-
ligheden, og medfører ikke indholdsmæssige ændringer. 

§ 5, stk. 2 er tilføjet som noget nyt. Bestemmelsen angiver, at Fødevarestyrelsen un-
deretter Danske Æg om det offentlige tilsyn med henblik på registrering i Fjerkræda-
tabasen. Der er ikke tale om en ny regel, men alene en ordensbestemmelse. 

§ 7, stk. 2 er præciseret med hensyn til definitionen af ”opstaldning”, og medfører in-
gen indholdsmæssige ændringer. 

§ 7, stk. 3 er tilføjet som noget nyt, og indebærer, at der kan anvendes vogterhunde i 
slagtekyllingebesætninger. 

§ 10, stk. 1 er præciseret med hensyn til ordlyden, og medfører ingen indholdsmæs-
sige ændringer. 

§ 10, stk. 2 er opdateret med hensyn til henvisning til gældende regler. 

§ 10, stk. 3 er tilføjet. Bestemmelsen gengiver blot de gældende regler efter EU-reg-
lerne. 

§ 11, stk. 3 er tilføjet som noget nyt. Bestemmelsen angiver, at Fødevarestyrelsen un-
derretter Danske Æg om det offentlige tilsyn med henblik på registrering i Fjerkræ-
databasen. Der er ikke tale om en ny regel, men alene en ordensbestemmelse. 

§ 14, stk. 1 og 2 er præciseret med hensyn til krydshenvisninger, ligesom det er præci-
seret, hvilken fjerkrækategori der skal slagtes sidst på slagtedagen, hvis dyrene slag-
tes på et fjerkræslagteri. 

§ 16, stk. 2 er præciseret med hensyn til ordlyden. Der er ingen indholdsmæssige æn-
dringer. Det fremgår nu klart, hvem der er pligt- og strafsubjektet i bestemmelsen. 

§ 17, stk. 1 og 2 er præciseret med hensyn til ordlyden, og medfører ingen indholds-
mæssige ændringer. Det fremgår nu klart, hvem der er pligt- og strafsubjektet i be-
stemmelsen. 

§ 19, er ændret og præciseret. Det tidligere stk. 1 udgår af praktiske årsager, og det 
tidligere stk. 2 er nu blevet til stk. 1. Ændringerne medfører ikke indholdsmæssige 
ændringer. 

§ 24, stk. 3 er præciseret med henvisninger til relevante EU-forordninger, der angi-
ver, hvilke krav nationale og officielle laboratorier skal underlægges.  

§ 24, stk. 6 er tilføjet som noget nyt. Bestemmelsen er blot en ordensbestemmelse, 
der angiver, at den besætningsansvarlige skal sikre, at laboratoriet, som har foretaget 
salmonellaundersøgelserne, fremsender salmonella-isolatet til Fødevarestyrelsen. 

§ 25, stk. 1 er præciseret på samme måde som ved § 24, stk. 3. 

§ 26, stk. 1 er præciseret på samme måde som ved § 24, stk. 3 med den tilføjelse, at 
der også er henvisning til nationale regler, som et laboratorium skal underlægges. 
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§ 32 er præciseret med hensyn til ordlyden, og medfører ingen indholdsmæssige æn-
dringer. 

Prøveprogrammet i bilag 2 er ændret for flokke af slagtekyllinger, der leverer til slag-
teri, således, at det er muligt at analysere prøver fra besætninger med under 500 
slagtekyllinger som samleprøver. 

I Bilag 2, kapitel 7 og bilag 3, kapitel 5 er det præciseret hvilke oplysninger, der skal 
indberettes for halsskindsprøver  udtaget til undersøgelse for salmonella og campy-
lobacter efter slagtning. Det er endvidere præciseret at slagteriet skal indberette re-
sultaterne på Virk.dk. 

Opgørelse af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet 
mv. 

Danmark har særstatus på salmonella i kyllingekød. Denne særstatus indebærer, at vi 
i Danmark har regler for salmonella i slagtekyllingeproduktionen, som er mere vidt-
gående 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. 

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 2020-28-31-00135.  

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.  
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