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Til Fødevarestyrelsen 

Att.:28@fvst.dk og hedfr@fvst.dk 

J. nr.: 2019-28-31-00020 

 

 

 

Kommentarer til høring om bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose  

hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. 

 

Den danske fjerkræbranche ved Danske Æg, Samarbejdsudvalget for slagtefjerkræ samt L&F, Fjerkræ, vil gerne sige 

tak for muligheden for at afgive kommentarer til høring om bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende 

salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. 

 

I høringsbrevet står anført, at Fødevarestyrelsen ikke forventer, at ændringerne vil få negative økonomiske eller 

administrative konsekvenser for erhvervet. I relation til ændringerne vedr. indberetning af resultater af ferskkøds-

overvågning for campylobacter i pkt. 14 i bekendtgørelsens bilag 4 som et led i tilpasningen til gennemførelses-

forordning nr. 627 af 15. marts 2019 om ensartede praktiske ordninger for gennemførelse af offentlig kontrol af 

animalske produkter til konsum, må der dog forventes både økonomiske og administrative ændringer for slagterierne. 

En anden løsningsmodel i form af løbende indberetning til salmonelladatabasen som for de øvrige analysesvar 

foreslås derfor som værende en tilstrækkelig løsning, der ikke pålægger slagterierne de samme udgifter og 

administrative konsekvenser.  

 

Vedr. §2, 13) og 14): bør disse fastholdes som værende en del af de definitioner, der ligger til grund for 

bekendtgørelsen og bør derfor fortsat fastholdes i denne paragraf. 

 

Vedr. § 11: Fødevarestyrelsen sætter en flok af slagtekyllinger under offentligt tilsyn, jf. § 22, hvis der påvises salmonella i 

AM-prøverne efter § 9, stk.1 og 2, i svaberprøver efter § 12, stk. 4 eller i andre prøver udtaget i flokken eller fra flokkens 

opholdssteder. ”Flokkens opholdssteder” bør ikke medtages i denne paragraf, da denne definition også dækker 

udendørsarealer, hvor der ikke udtages prøver fra. Der skal ikke være krav om prøveudtagning i udendørsarealer eller 

fastlagt kriterier for, at prøver udtaget i udendørsarealer kan være fældende, da disse ikke nødvendigvis vil være sigende for 

status for flokken, da både vilde fugle, gnavere, etc. kan have inficeret dette areal, uden at dyrene nødvendigvis optager 

denne smitte.  

 

Vedr. §22, 8): at der straks gives meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen. 

Fødevarestyrelsen kan sende kopi af det offentlige tilsyn til relevante aktører til orientering. Denne sætning bør ændres til: 

 at der straks gives meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen. Fødevarestyrelsen 

skal sende kopi af det offentlige tilsyn til relevante aktører til orientering.  

 

Vedr. §23, 8):  at der straks gives meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen. 

Fødevarestyrelsen kan sende kopi af det offentlige tilsyn til relevante aktører til orientering. Denne sætning bør ændres til:  

at der straks gives meddelelse om det offentlige tilsyn til alle, der kommer i kontakt med besætningen. Fødevarestyrelsen 

skal sende kopi af det offentlige tilsyn til relevante aktører til orientering. 

 

Vi ser frem til yderligere drøftelser af ovenstående forhold.  

Med venlig hilsen 

 

 

Formand for L&F, Fjerkræ  Formand for Danske Æg  Samarbejdsudvalget for Slagtefjerkræ 

Gårdejer Martin Hjort Jensen Gårdejer Lars Lunding  Direktør Claus Zakarias 

mailto:28@fvst.dk
mailto:hedfr@fvst.dk

