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 J.nr. 2019-28-31-00020 

Ref. HEDFR 

Dato: 07-10-2019 

Høring over bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose 

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

tefjerkræsbekendtgørelsen) 

Fødevarestyrelsen sender hermed bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende sal-

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

tefjerkræsbekendtgørelsen) i høring. 

Fødevarestyrelsen skal venligst anmode om at modtage eventuelle høringssvar til ud-

kastet senest d. 6. november 2019. 

Bemærkningerne bedes sendt til 28@fvst.dk og hedfr@fvst.dk med angivelse af jour-

nalnummer 2019-28-31-00020. 

Med bekendtgørelsen foretages mindre justeringer af en række bestemmelser, herun-

der præcisering af bekendtgørelsens § 11 om i hvilke tilfælde flokke bliver sat under 

offentligt tilsyn. 

Derudover indføres der krav om indberetning af resultater af ferskkødsovervågning 

for campylobacter i pkt. 14 i bekendtgørelsens bilag 4, som et led i tilpasningen til 

gennemførelsesforordning nr. 627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske ordnin-

ger for gennemførelse af offentlig kontrol af animalske produkter til konsum. Forord-

ningen træder i kraft d. 14. december 2019.  

Endelig tilrettes skema for prøveudtagningsfrekvenser og der indsættes et skema til 

indberetning af campylobacter i bilag 4. 

Justeringerne sker på baggrund af ændringerne i den ovenstående forordning samt 

de erfaringer Fødevarestyrelsen har gjort sig med den praktiske anvendelse af reg-

lerne. 

Ændringerne er markeret i udkastet. 

Det er hensigten, at bekendtgørelsen skal træde i kraft d. 1. januar 2020. 

Opgørelse af økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervet 

Fødevarestyrelsen forventer ikke, at ændringerne vil få negative økonomiske eller ad-

ministrative konsekvenser for erhvervet.  
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Eventuelle spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet kan rettes til fuldmægtig Helene 

Frausing, hedfr@fvst.dk. 

Med venlig hilsen 

 

Helene Frausing 

Fuldmægtig 
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