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Høring om udkast til bekendtgørelse om autorisation og 
registrering af fødevarevirksomheder m.v. – ændringer som 
følge af småskalapakken 
 
Hermed sendes udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og 
registrering af fødevarevirksomheder m.v. i høring. Flere af 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 
detailvirksomheder, ligesom det skal gøres muligt at bruge slagtebusser. 
Ændringerne skal kunne gennemføres uden at gå på kompromis med 
fødevaresikkerheden og Danmarks særstatus på salmonellaområdet. 

Bemærk, at følgende bekendtgørelser også er dele af ”småskalapakken” og sendt i 
samtidig høring:  

 Bekendtgørelse om fødevarehygiejne 

 Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ 
samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. 

 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende 
høns og opdræt hertil (konsumægsbekendtgørelsen) 

Høringssvar bedes mærket med j.nr. 2020-28-31 00162 og sendt til 28@fvst.dk og 
med kopi til jejra@fvst.dk senest den 16. august 2020.  
 
De modtagne høringssvar vil blive offentliggjort på Høringsportalen. Ved afgivelse 
af høringssvar samtykkes til offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders 
navn og mailadresse. 

Foreslåede ændringer:  

 § 5, stk. 2, nr. 1-3, og § 6, stk. 1, nr. 1-3 - Ændring af mængdegrænser for 
primærproducenters direkte levering af æg og fjerkræ  

Som del af småskalapakken vil Fødevarestyrelsen øge mængden af æg og slagtet 
fjerkræ, som en primærproducent kan levere direkte til forbrugere (stalddørssalg) 
og til lokale detailvirksomheder. Til brug for forslag til nye mængdegrænser er der 
indhentet risikovurdering fra DTU. 
 
Det følger af hygiejneforordningen for animalske fødevarer1, at medlemsstaterne 
nationalt kan fastsætte regler for primærproducenters levering af små mængder 
primærprodukter og små mængder kød af fjerkræ direkte til endelige forbrugere 

                                                             
1 Artikel 1, stk. i 4, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. 

april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere 

ændringer 

Til de organisationer m.v., der er angivet på den vedlagte liste 
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og til lokale detailvirksomheder. Mængderne kan således ikke sættes højere end, 
hvad kan rummes indenfor begrebet ”små mængder”.  
 
Det foreslås derfor, at: 
 

1. Mængden af æg, som en primærproducent kan afsætte ved direkte 
levering til forbrugere, egne lokale detailvirksomheder og eget ægpakkeri, 
autoriseret ti lokal, begrænset omsætning, øges til æg fra 1.000 
æglæggere, svarende til 312.000 æg pr. år. 

2. Mængden af tamfjerkræ og opdrættet fjervildt, som en primærproducent 
kan slagte og afsætte ved direkte levering til forbrugere og lokale 
detailvirksomheder, øges til 2.000 stykker tamfjerkræ og 2.000 stk. 
opdrættet fjervildt pr. år. 

 § 5, stk. 2, nr. 1-3, og § 6, stk. 1, nr. 1-3 - Udtagning af organer på fjerkræ 
og kaniner 

Hidtil har det ikke været muligt for primærproducenten i forbindelse med 
slagtning af tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt at udtage organer fra de 
slagtede dyr. Det har krævet, at primærproducenten skulle oprette en 
detailvirksomhed for at udtage organer fra dyrene eller overlade udtagningen til 
kunderne. Det foreslås nu, at primærproducenten kan vælge selv at udtage 
organer fra de slagtede dyr som led i slagtningen. Det vil fremover ikke kræve 
oprettelse af en detailvirksomhed. 
 

 § 10, stk. 1. Ny aktivitet for mobile virksomheder – registrering til 
assistance til at bistå primærproducenten 

 
Med ændring af mængdegrænserne for tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt, 
som primærproducenter kan slagte på bedriften til stalddørssalg og levere til 
lokale detailvirksomheder, kan der blive større behov for, at primærproducenter 
kan få assistance til slagtning og slagtemæssig behandling af dyrene. Det foreslås 
derfor, at mobile virksomheder kan udføre denne aktivitet, hvis de er særskilt 
registrede til aktiviteten og i øvrigt lever op til hygiejne- og dyrevelfærdsmæssige 
krav forbundet med denne aktivitet. (Se udkast til bekendtgørelse om 
fødevarehygiejne for specfikke hygiejnekrav). 
 

Muligheden kan bruges både af nye og eksisterende mobile virksomheder, dvs.  
autoriserede mobile virksomheder og mobile slagtebusser, registreret til at bistå 
landmænd ved hjemmeslagtning af egne dyr til brug i egen husholdning, forudsat 
at de registreres til den nye aktivitet.  

Andre ændringer 
 

 § 3, stk. 2, nr. 2. Det præciseres, at kravet om registrering af 
primærproduktion i form af indvinding af vand alene gælder for vand, der 
indvindes med henblik på markedsføring som naturligt mineralvand eller 
kildevand. 

 
 §§ 13 og 14. Det præciseres, at de aktiviteter, omfattet af bestemmelserne, skal 

være godkendte efter artikel 8, stk. 1, i TSE-forordningen. Der er ikke tilsigtet en 
ændring af retstilstanden.  
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 Ny § 23. Primærproducenter og fødevarevirksomheder, der producerer en 
fødevare eller et landbrugsprodukt med et navn på en registreret beskyttet 
oprindelsesbetegnelse (BOB), en registreret beskyttet geografisk betegnelse 
(BGB) eller en registreret garanteret traditionel specialitet (GTS) i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 
2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, skal registreres 
særskilt hertil i Fødevarestyrelsen. Denne registrering har hidtil været varetaget af 
de kontrolorganer, der af Fødevarestyrelsen har fået delegeret kompetencen til at 
varetage specifikke opgaver vedrørende den officielle kontrol af overholdelsen af 
varespecifikationer for landbrugsprodukter og fødevarer, jf. § 8 og § 9 i 
bekendtgørelse nr. 1073 af 13. september 2017 om kvalitetsordninger for 
landbrugsprodukter og fødevarer. 

 
 Gældende § 24, stk. 3 ophæves. Der er ikke længere EU-hjemmel til at kræve, at 

aktiviteten ”modtagelse” af animalske fødevarer fra andre samhandelslande skal 
være registreret hos myndighederne. Hjemlen fandtes i det nu ophævede direktiv 
89/662/EØF, som ikke blev videreført i  Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol 
(kontrolforordningen). 
 
Endelig er der som følge af de foretagne ændringer foretaget 
konsekvensændringer. 

 
Administrative konsekvenser m.v.  
 
Udkastet til bekendtgørelsen har været sendt i præhøring hos Erhvervsstyrelsens 
Område for Bedre Regulering (OBR). Erhvervsstyrelsen 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 
ingen bemærkninger hertil.  
 
Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at ændringerne har konsekvenser for KO 
(krydsoverensstemmelse). 
 
Udkastet til bekendtgørelsen skal efter høringen notificeres overfor Europa-
Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Bekendtgørelsen forventes at træde i 
kraft den 1. januar 2021.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Karlsson 
 


