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Eksterne høringsparter 

 

J.nr. 2020-28-31-00169 

Ref: AIS/ 

Dato: 20-07-2020 

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af hygiejnebekendtgørelsen 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 og æg m.v. direkte fra landmanden til den endelige forbru-
ger og lokale detailvirksomheder, ligesom det skal gøres muligt at bruge slagtebusser. Ændringerne skal 
kunne gennemføres uden at gå på kompromis med fødevaresikkerheden og med Danmarks særstatus på sal-
monellaområdet.  
 
Bemærk at følgende bekendtgørelser også er en del ”småskalapakken” og er sendt i samtidig høring:  

 Bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 

 Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil 

 Bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campy-

lobacter i slagtefjerkræ m.m. 

Bekendtgørelsen skal efter høringsperioden notificeres over for Europa-Kommissionen og de øvrige med-

lemsstater. Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft d. 1. januar 2021.  

Med ændringen af bekendtgørelsen bliver det muligt for primærproducenter at benytte hjælp udefra til slagt-

ning og slagtemæssig behandling af fjerkræ og kaniner. Dette sker for at tage højde for de forhøjede antal dyr, 

som det med småskalapakken foreslås muligt fremover at slagte på primærbedriften, og de praktiske såvel 

som de hygiejniske udfordringer, som kan følge med en sådan forhøjelse. Det bliver også muligt for primær-

producenten at udtage organer af de slagtede dyr som led i slagteprocessen uden at skulle oprette en detail-

virksomhed. Dvs. primærproducenten kan levere slagtede dyr, hvor organer er udtaget, til forbrugere (stald-

dørssalg) og til lokale detailvirksomheder. 

Med ophævelsen af § 5, stk. 3, bliver det fremover muligt ved stalddørssalg at genbruge æggebakker, som 

kunderne returnerer. 

Endelig ajourføres en reference i § 13, stk. 5, ligesom en fejl i § 32, stk. 2, rettes. 

Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes mærket med j.nr 2020-28-31-00169 og sendt til 28@fvst.dk med 

kopi til ais@fvst.dk og 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. 
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Med venlig hilsen 

Alice Sørensen 


