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6. august 2020

Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v.,
j.nr. 2020-28-31 00162

Økologisk Landsforening skal indledningsvis tilkendegive, at foreningen er meget glad for, at
Fødevarestyrelsen har lavet et udkast til ændret bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v. med henblik på, at give bedre mulighed for erhvervsmæssig drift af
virksomheder med stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder. Det anses for væsentlig for at
fremme grundlaget for arbejdspladser på landet, aktive landdistrikter og udbud af lokale produkter.
Økologisk Landsforening har følgende kommentarer til de konkrete ændringsforslag, der direkte adresser
småskalapakken

1. Mængden af æg, som en primærproducent kan afsætte ved direkte levering til forbrugere, egne lokale
detailvirksomheder og eget ægpakkeri, autoriseret til lokal, begrænset omsætning,
Økologisk Landsforening noterer, at Fødevarestyrelsen har valgt at fordoble antallet af æglæggere, der
kommer ind under reglerne for stalddørssalg.
Økologisk Landsforening bakker op om denne udvidelse. Foreningen havde på baggrund af
risikovurderingen fra DTU dog gerne set, at Fødevarestyrelsen havde tilladt flere høns.
Foreningen er opmærksom på, at DTU kommenterer, at hvis antallet af høns stiger, så vil forholdene, som
disse høns lever under antageligt bevæge sig mere henimod de forhold, som de konventionelle høns lever
under, og dermed forhold, hvor der er en prævalæns, der er 2 – 3 gange højere. Økologisk Landsforening
kan følge overvejelsen, men vil også påpege, at når der er tale om høns, der skal have adgang til
udearealer, så er der meget stor forskel på opstaldningsforholdene i den konventionelle produktion.
Modsat den teoretiske forventning, så ser det heller ikke ud til at adgang til udearealer har øget risikoen for
salmonella.
Økologisk Landsforening vil derfor gøre sig til talsmand for, at grænsen hæves til 1.500 høns svarende til
468.000 æg. Hvis Fødevarestyrelsen fastholder, at grænsen for lille salmonellapakke skal ligge på 312.000
æg, så vil Økologisk Landsforening foreslå, at der gives mulighed for, at producenterne kan registreres til
stalddørssalg men med stor salmonellapakke, hvis de ligger i kategorien 312.000 – 500.000 æg.

2. Mængden af tamfjerkræ og opdrættet fjervildt, som en primærproducent kan slagte og afsætte ved
direkte levering til forbrugere og lokale detailvirksomheder

Økologisk Landsforening bemærker, Fødevarestyrelsen har øget antal slagtefjerkræ, der kan afsættes som
stalddørssalg til 2000 dyr. Økologisk Landsforening finder, at det er et meget lille antal sammenholdt med,
at risikovurderingen fra DTU siger, at man må forvente et stigende antal humane
tilfælde pr. år svarende til et sted mellem 0 – 10 tilfælde, alt afhængigt af Salmonella forekomsten
i produktionen, hvis antallet, der må sælges direkte fra stalddøren stiger op mod 10.000 pr. år, og at de
tilfælde, hvor en øget maksimummængde giver anledning til 10 ekstra humane cases, er i en situation, hvor
der generelt vil blive tilskrevet et stort antal humane salmonellose tilfælde til slagtekyllinger.
En forøgelse til 10.000 dyr er en stor forøgelse, men Økologisk Landsforening har tidligere gjort
opmærksom på, at det så vidt foreningen er blevet oplyst, er det antal, der kan slagtes i Sverige under
reglerne for direkte salg. Økologisk Landsforening skal med dette høringssvar gentage sit ønske om, at der
bliver sammenholdt med regler i Sverige, og at Fødevarestyrelsen under alle omstændigheder overvejer at
hæve antallet af dyr, der skal komme ind under regler for stalddørssalg og salg til lokale detailvirksomheder
op over 2000 dyr.

3. Udtagning af organer på fjerkræ og kaniner
Økologisk Landsforening er meget glad for at læse, at det skal være tilladt at udtage organer fra slagtede
tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt, uden at producenten skal oprette en detailvirksomhed.

4. Ny aktivitet for mobile virksomheder – registrering til assistance til at bistå primærproducenten
Økologisk Landsforening finder det meget positivt, at der gives mulighed for, at primærproducenter kan få
assistance til slagtning og slagtemæssig behandling af dyrene fra mobile virksomheder, der registreres til
denne aktivitet.

Økologisk Landsforening vil i supplement til kommentarer til de fremsatte ændringsforslag gerne gøre
opmærksom på, at der er et stærkt ønske om at ændre definitionen på lokalt salg, idet 50 km er meget
kort, når vi tager de strukturelle forhold i betragtning med større og større afstand mellem land og by. Der
vil være størst efterspørgsel på dyre lokale produkter i de større byer. Reglerne for lokalt salg må derfor
meget gerne blive justeret, så det er muligt at nå de potentielle kunder.

Med venlig hilsen

Sybille Kyed
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Høringssvar fra foreningen Frit Fjerkræ
til autorisationsbekendtgørelsen
Til 28@fvst.dk og med kopi til jejra@fvst.dk med angivelse af journalnummer 2020-28-31
00162.
I Frit Fjerkræ er vi meget tilfredse med at Fødevarestyrelsen lægger op til det skal være
tilladt at udtage organer fra slagtede tamfjerkræ, (kaniner) og opdrættet fjervildt, uden at
producenten skal oprette en decideret detailvirksomhed. Det er et (lille) skridt mod
afbureaukratisering.
Vi er også glade for at der kommer en ny aktivitet for mobile virksomheder, så det bliver
muligt at få assistance til slagtning til stalddørssalg. Med de øgede mængder af fjerkræ, er
det en kærkommen mulighed.
I Frit Fjerkræ er vi meget tilfredse med, at Fødevarestyrelsen lægger op til at øge antallet af
dyr der kan sælges ved stalddørssalg, fra de 500 som gælder i dag. Dog vil vi gerne have
antallet højere op end de 2000 som der lægges op til. Vi vil opfordre til, at der gennemføres
et “nabotjek” i forhold til Sverige, hvor grænsen er meget højere. DTU’s risikovurdering giver
også indtryk af, at det er muligt; de regner med 0 – 10 tilfælde hvis grænsen er på 10.000
stk.
Finn Jensen
Formand, Frit Fjerkræ
https://frit-fjerkrae.dk/

Frit Fjerkræ er en forening af folk der holder (af) fritgående fjerkræ, både som hyggehøns i
haven og som stalddørssælgere, med små besætninger af fritgående fjerkræ. Foreningen
arbejder for at høns og andet fjerkræ har lov til at gå frit, både i egen have og hos små lokale
producenter. Vi arbejder også for at det skal være lettere at sælge gode lokale
fjerkræprodukter direkte til forbrugeren.

Fødevarestyrelsen
Sendt pr. mail til:
28@fvst.dk;
arpsi@fvst.dk;
annbe@fvst.dk;
jejra@fvst.dk;
ais@fvst.dk
København, den 16. august 2020
Vedr. Høring over:
•
•
•
•

udkast til ændring af slagtefjerkræbekendtgørelsen, J.nr. 2020-28-3100135, ref. ARPSI
udkast til ændring af konsumægbekendtgørelsen, j.nr. 2020-28-3100136, REf. ARPSI
udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne, j.nr. 2020-28-31-00169, ref. AIS
udkast til bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. – ændringer som følge af småskalapakken, j.nr. 2020-2831-00162, ref. RIKA.

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget de fire ovenfornævnte forslag i høring. Hermed følger vores kommentarer.
Det følger af Fødevareforlig 4, at flere ”småskala” producenter skal have lettere ved at afsætte deres produkter lokalt bl.a. for at stimulere innovation. DSK er, som også angivet i
tidligere høringssvar, positive over for bedre muligheder for at afsætte lokale fødevarer i
nærområdet. Dette er selvfølgelig under forudsætning af, at forbrugere, som køber lokale
varer i butikkerne, ikke udsættes for en ny risiko i forhold til de produkter, de plejer at
købe.
Det fremgår af høringsbrevene, at Fødevarestyrelsen har anmodet DTU om risikovurderinger af, om det er sikkerhedsmæssigt forsvarligt at fortage de forslåede ændringer. En sådan risikovurdering finder vi grundlæggende og vigtigt. Men den praksis, vi kommer til at
møde hos i Fødevarestyrelsens kontrol og hos primærproducenten, er den altafgørende for
produktkvalitet og -sikkerhed. Hvordan forestiller man sig frekvensen af tilsyn skal være hos
de omhandlede primærproducenter?
Som følge af DTU´s risikovurderinger må vi forudsætte, at primærproducentens egenkontrol, herunder prøveudtagning, er vurderet at give den samme fødevaresikkerhed som for

De Samvirkende Købmænd
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andre produkter, der er produceret på en virksomhed med et højere niveau af såvel egenkontrol som myndighedskontrol. Det er, som tidligere nævnt, af afgørende betydning, at fødevaresikkerheden er på samme høje niveau, som det er tilfældet ved industrialiserede produktioner, da hverken en forbruger eller en lokal detailvirksomhed nødvendigvis har forudsætningerne for at vurdere dette.
Derudover vil vi gerne have en tilbagemelding på, om primærproducenter, som sælger ved
stalddøren, skal give de samme oplysninger vedr. hygiejne, gennemstegning mv., som der
skal fremgå af færdigpakkede varer i butikkerne?
Endelig har vi med lidt bekymring noteret, at primærproducenten må tage æggebakker retur fra forbrugerne og igen pakke æg i disse.
Specifikke bemærkninger
Vedr. Autorisationsbekendtgørelsen:
• Vedr. § 23: det er uklart om det er aktiviteten, produktion af f.eks. BOB, der skal
være registreret hos FVST, eller om blot virksomheden skal være registreret.
• Det angives, at gældende § 24, stk. 3, ophæves. Der menes vel § 23, stk. 3? Det er
glædeligt, at dette nu ophæves, som vel skulle have været i forbindelse med tidligere høring (j.nr. 2019-14-31-00056).
Med venlig hilsen
Anne-Marie Jensen Kerstens

Fødevarechef
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Til Fødevarestyrelsen
Att.:28@fvst.dk og jejra@fvst.dk
J. nr.: 2020-28-31-00162

Bemærkninger til høring om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering

af fødevarevirksomheder
Den danske fjerkræbranche ved Danske Æg, Udvalget for slagtefjerkræ samt L&F, Fjerkræ, vil gerne sige tak for
muligheden for at afgive kommentarer til høring om ændring af bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder.
Den danske fjerkræbranche har følgende bemærkninger til den fremsendte høring samt til risikovurderingen fra
Fødevareinstituttet DTU:
Kapitel 2:
§4, stk. 7, §5, stk. 8): Den danske fjerkræbranche finder en stigning fra det nuværende antal æg på 100.000 til en
markedsføring af 312.000 æg om året som værende en meget stor stigning, der kan påvirke både dyrevelfærden,
dyresundheden og fødevaresikkerheden. Der er en markant forskel på at passe en flok med 300 høner kontra 1.000
høner. Det er vigtigt at understrege i denne sammenhæng, at Danske Æg, der er ansvarlig for registrering og kontrol
med salmonellakontrollen i disse besætninger, er bekendt med, at det ofte er personer, der aldrig har haft husdyr før,
der anskaffer sig disse flokke.
Den danske Fjerkræbranche vil foreslå, at grænsen fastlægges ved hold af 350 høner i stedet for. Ved anskaffelse af
over 350 stk. skal direktivet for beskyttelse af æglæggende høner overholdes, og produktionen overgår til at være
metodeægs-godkendt, hvilket medfører helt andre restriktioner og kontroller, som rigtig mange af stalddørssælgerne
slet ikke er klar over, at de skal overholde. Anden lovgivning og betragtning er ikke inddraget i det foreliggende
forslag, og dette er nødvendigt for at få det fulde billede af, hvad det overhovedet kræver for at gå op i en produktion
af den foreslåede størrelse. Generelt set mangler der i bekendtgørelsen en angivelse af, hvornår man skal registreres
som stalddørssalg, og hvornår man overgår til en registrering med metodeægsproduktion jf. produktionens størrelse
og leveringstype, som anført i Direktivet for beskyttelse for æglæggende høner.
Med den store interesse, der pt. er for at blive registreret som stalddørssælger, så er man også nødt til at tage højde
for afsætningen af disse produkter. Hvad gør disse producenter, hvis produkterne ikke kan afsættes efter en periode?
Hvem dækker omkostninger ved forekomst af Salmonella? Hvad sker der ved udbrud af AI, hvor der bliver krav om
indelukning af fjerkræ? At have en produktion med 1000 høner er ikke hobby. Det er en stor flok, som kræver meget
pasning og tilsyn og ikke mindst viden for at kunne gribe ind rettidigt ved sygdom, etc.

§5, stk. 1: Den danske fjerkræbranche finder en stigning fra 500 stykker tamfjerkræ til 2.000 stykker tamfjerkræ om
året, som værende en meget stor stigning, der kan påvirke både dyrevelfærden, dyresundheden og
fødevaresikkerheden. Ikke mindst i betragtning af, at der ved slagtning nu må ske udtagning af organer ved
primærproducenten selv. Det er vigtigt at understrege i denne sammenhæng, at Danske Æg, der er ansvarlig for
registrering og kontrol med salmonellakontrollen i disse besætninger, er bekendt med, at det ofte er personer, der
aldrig har haft husdyr før, der anskaffer sig disse flokke.
Den danske fjerkræbranche kan som udgangspunkt bakke op om stigningen til de 2.000 dyr om året, men det er
under forudsætning af, at der så ikke kan ske udtagning af organer ved producenten selv, men at de nuværende
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regler bliver fastholdt. Alt andet anses som værende en stor forringelse af fødevaresikkerheden på disse produkter fra
disse farme.
Det bør derfor indføjes i bekendtgørelsen, at der er krav om uddannelse ved hold af fjerkræ på over 100 dyr. Denne
uddannelse udbydes dog pt. ikke af Fødevarestyrelsen eller andre, hvilket i den grad kan nedbringe både
dyrevelfærden og husdyrsundheden i de nye, store flokstørrelser, som er anført i høringen. Denne uddannelse bør
udbydes til og være et krav til disse producenter.
Fødevarestyrelsens velfærdskontrol skal ligeledes inddrages over for disse produktionsformer med den størrelse,
som nu foreslås. Selvom veterinærafdelingerne i dag kan se, at der er forhold, der ikke er i orden på en række af
disse besætninger, når de udfører de veterinære besøg, så må de ikke påpege, hvis velfærden ikke er i orden, og
reglerne ikke overholdes. Dette skal ændres således, at der ved manglende overholdelse af velfærdskravene kan
gribes ind fra de veterinære myndigheder, uanset om der er tale om et veterinært- eller et velfærdskontrolbesøg.
En smidigere kontrol og en øget information, som også ligger til grund for småskalapakken, hilses velkomment af den
danske fjerkræbranche og besætningerne herunder.
Det skal understreges, at afholdelse af udgifter til enhver ændring af lovgivningen, der kræver ændringer i
Fødevarestyrelsens fjerkrædatabase med tilhørende ændring af prøveprogrammer etc., er erhvervet uvedkommende
og skal afholdes af Fødevarestyrelsen.
Vi ser frem til yderligere drøftelser af ovenstående forhold.
Med venlig hilsen
Den danske fjerkræbranche ved

Formand for L&F, Fjerkræ

Formand for Danske Æg

Udvalget for Slagtefjerkræ

Gårdejer Martin Hjort Jensen

Gårdejer Lars Lunding

Direktør Claus Zakarias

Miljø- og Fødevarestyrelsen
Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Att:
Rikke Karlsson
12. august 2020
D20-396081

Høringssvar til bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v.
Dyrenes Beskyttelse har følgende bemærkninger vedrørende udkastet af bekendtgørelse om
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (J.nr. 2020-28-31-00162).

Det er positivt, at der åbnes op for at mindre producenter, som gerne vil afsætte direkte til
forbrugere og/eller gennem egen lokale detailvirksomhed samt til eget ægpakkeri, har mulighed
for at øge deres antal af æglæggere til 1.000, svarende til en produktion på 312.000 æg per år.
Dette vil åbne dørene for mere stalddørssalg, hvormed mindre primærproducenter har mulighed
for at øge deres afsætning, så det bliver mere lønsomt at holde høns med god dyrevelfærd.
Af samme årsag, som nævnt herover, er det positiv at primærproducenter kan slagte og afsætte
op til 2.000 styk tamfjerkræ og 2.000 styk opdrættet fjervildt om året direkte til forbrugere og
lokale detailvirksomheder.
Dyrenes Beskyttelse ser positivt på forslaget om ændringer af mængdegrænser for
primærproducenters direkte levering af æg og fjerkræ.

Det formodes desuden, at forslaget om at primærproducenter selv må udtage organer fra de
slagtede dyr uden at skulle oprette sig som detailvirksomhed, vil resultere i øget hold og salg.
Kravet om at primærproducenterne skulle oprette sig som en detailvirksomheder kan have
fungeret som en barriere for stalddørssalg af slagtefjerkræ, når det var forbrugeren selv som
kunne risikere at skulle foretage åbning og udtag.

Forslaget om at autoriserede mobile virksomheder kan bistå landmænd med hjemmeslagtning
anser Dyrenes Beskyttelse som værende positivt. Så længe at det forløber i henhold til gældende
lovgivning og foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, støtter Dyrenes Beskyttelse op om

Dyrenes Beskyttelse
Buddingevej 308
2860 Søborg

Tlf. +45 3328 7000
db@dyrenesbeskyttelse.dk
dyrenesbeskyttelse.dk

muligheden, da det vil forbedre dyrenes velfærd væsentligt, da flere led undgås i forhold til
håndtering, transport m.v.

Med venlig hilsen

Britta Riis, Direktør

Rie Jensen, Cand. Scient. i Animal Science
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J.nr. 2020-28-31-00162 Høringssvar - bekendtgørelse om autorisation og registrering af
fødevarevirksomheder m.v. - småskalapakken
Ad høringsbrevet om §10
§ 10, stk. 1. Ny aktivitet for mobile virksomheder – registrering til assistance til at bistå
primærproducenten
Med ændring af mængdegrænserne for hvad 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
registrerede til aktiviteten og i øvrigt lever op til hygiejne- og dyrevelfærdsmæssige krav
forbundet med denne aktivitet. (Se udkast til bekendtgørelse om fødevarehygiejne for
specifikke hygiejnekrav).
FødevareDanmark finder, at småskalapakken forringer vilkårene for små, autoriserede fjerkræslagterier.
Fødevarestyrelsen fører tilsyn med disse virksomheders fokus på fødevaresikkerhed med alt hvad det
indebærer af krav til uddannelse, indretning, drift, egenkontrol, udgifter til prøver for salmonella og
campylobacter samt ikke mindst omkostninger til den obligatoriske kødkontrol, der udføres af
Fødevarestyrelsen.
At en primærbedrift kan udføre hele slagteprocessen, herunder udtagning af organer (nyt), under private
forhold og på langt lempeligere vilkår af op til 4500 stk. fjerkræ, fjervildt eller kaniner årligt (tidligere 1500),
vil kunne mærkes hos de små fjerkræslagterier.
Ad §10, stk. 1, som gør det muligt for en virksomhed, der er
autoriseret efter § 7, stk. 1, med mobilt anlæg og lignende at assistere ved primærproducenters slagtning eller
slagtemæssig behandling af tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt til brug for direkte levering til endelige
forbrugere og til lokale detailvirksomheder, når aktiviteten er registreret:
Flere af de små slagterier etablerede sig i sin tid med mobilt slagteanlæg og med assistance til
stalddørsslagtninger for øje. Det har dog vist sig at blive urentabelt og uhåndterbart pga. krav til indretning,
adskillelse mellem processer, kødkontrolfaciliteter, køling samt håndtering af affald og vand. Anlæggende
blev meget store og blev gjort stationære. Fødevarestyrelsen tillod dengang endvidere ikke, at en
autoriseret virksomhed tidsforskudt udførte ikke autoriserede slagtehandlinger. Derfor findes pt. ikke
autoriserede mobile slagteløsninger.
Vi har forhørt os hos et antal slagterier om muligheden for at genoptage etableringen af et mobilt
autoriseret slagteanlæg. De har svaret, at det ikke vil være rentabelt i mandetimer og flytbart udstyr at køre
ud og slagte fjerkræ, som i sig selv har en lav værdi. Der skal alt for mange til, hvilket giver problemer med
plads, køl og affald.
Det er langt mere rationelt at flytte dyrene og bruge de hensigtsmæssige og hygiejniske faciliteter på
slagteriet, hvor der er et hygiejnisk flow direkte til køl.

Med venlig hilsen / Best regards

Annette Roer Højgaard
Fødevarekonsulent, dyrlæge
Direkte tlf. 50 89 55 03 | arh@fvdanmark.dk
Poppelvej 83 | 5230 Odense M | Tlf. 63 73 00 00

