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Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om handelsnormer 
for æg  

Høringen udsendes parallelt med høring om ændring af bekendtgørelse om 

autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., udkast til 

bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt 

salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m., udkast til bekendtgørelse om 

bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil og udkast til 

bekendtgørelse om fødevarehygiejne, da der er direkte sammenhæng mellem 

bestemmelserne i disse bekendtgørelser for så vidt angår spørgsmålet om salg af 

animalske fødevarer direkte fra primærbedriften (den såkaldte stalddørspakke). 

 

I bekendtgørelse om handelsnormer for æg er der sket følgende ændringer: 

 

Der henvises til forordning (EU) nr. 1308/2013, i stedet for forordning (EF) nr. 

1234/2007, da sidstnævnte er ophævet.  

 

Endvidere får ægproducenter mulighed for at sælge egne æg direkte til den 

endelige forbruger på lokale offentlige markeder samt fra egen gårdbutik, 

restaurant eller lignende beliggende på produktionsstedet under de samme 

lempelige betingelser som for stalddørssalg - dvs. æggene er undtaget fra bilag VII, 

del VI i forordning 1308/2013 og skal derfor ikke forbi et ægpakkeri før salg og 

ikke mærkes med producentkode. Dog skal æg, der sælges på et lokalt offentligt 

marked, mærkes med producentkode med mindre producenten har 50 

æglæggende høner eller mindre. I det tilfælde kan producenten nøjes med at skilte 

med producentens navn og adresse ved boden på markedet. Undtagelserne er 

hjemlet i forordning 1308/2013. 

 

Ved et lokalt offentligt marked forstås et lokalt marked beliggende i Danmark, der 

ligger indenfor en radius af 50 km fra produktionsstedet. Afstandsradius svarer 

således til afstandsradius anvendt i bekendtgørelse om autorisation og registrering 

af fødevarevirksomheder m.v.  

 

Det er en betingelse for anvendelse af ovenstående undtagelser, at der ikke 

anvendes kvalitetskriterier eller vægtsortering. 

 

Forventet ikrafttræden er 1. juli 2016. Bekendtgørelsen vil forinden blive 

notificeret i henhold til notifikationsproceduredirektivet, hvilket kan betyde 

udskydelse af ikrafttræden i tilfælde af bemærkninger på baggrund af 

notifikationen. 
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Eventuelle bemærkninger til udkastet bedes sendt via e-mail med henvisning til 
j.nr 2015-29-31-00165 senest den 23. februar 2016 til adressen: teg@fvst.dk. 

  

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Tereza Gabriel 

 

 


