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Til eksterne høringsparter København, den 1. februar 2016 

Sagsnr.: 2015-28-31-00112  

F&F/AIS 

Høring om nyt udkast til ændring af bekendtgørelse om fødeva-
rehygiejne (hygiejnebekendtgørelsen) 
 
Fødevarestyrelsen sendte med svarfrist den 5. juni 2015 et udkast til æn-
dring af Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 med 
senere ændringer om fødevarehygiejne i høring. Efter modtagelsen af en 
række høringssvar er der indhentet supplerende risikovurderinger og ju-
steret i udkastet, som nu sendes i høring igen. 
 
Bemærk, at bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 med virkning fra 15. ja-
nuar 2016 er erstattet af bekendtgørelse nr. 11 af 7. januar 2016. Den nye 
bekendtgørelse er sammenskrivning af bekendtgørelse nr. 788 og de æn-
dringsbekendtgørelser, som er udgivet siden 2008. De ændringer, som var 
i høring med svarfrist 5. juni 2015, er naturligvis ikke med i den nye be-
kendtgørelse. 
 
Udkastet til den nye bekendtgørelse skal efter høringsperioden notificeres 
overfor Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen 
og de øvrige medlemsstater har tre måneder til at afgive bemærkninger til 
udkastet, og hvis det sker, forlænges perioden med én til tre måneder. 
 
Høringen udsendes parallelt med høring om ændring af bekendtgørelse om 
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v., udkast til be-
kendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonellose hos fjerkræ samt 
salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m., udkast til bekendtgørel-
se om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil 
og udkast til bekendtgørelse om handelsnormer for æg, da der er direkte 
sammenhæng mellem bestemmelserne i disse bekendtgørelser for så vidt 
angår spørgsmålet om salg af animalske fødevarer direkte fra primærbe-
driften (den såkaldte stalddørspakke). 
 
Spørgsmål til udkastet kan rettes til Alice Sørensen på ais@fvst.dk. Even-
tuelle bemærkninger til udkastet bedes mærket med j.nr. 2015-28-31-
00112 og sendt til 28@fvst.dk med kopi til ais@fvst.dk senest den 23. fe-
bruar 2016.  
 
Baggrund 
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer1 undtager primærprodu-
centernes levering af små mængder primærprodukter (mælk, æg, fisk og 
honning) og kød fra fjerkræ, kaniner og vildt direkte til endelige forbrugere 
og til lokale detailvirksomheder, som leverer direkte til endelige forbruge-
re. Området skal reguleres nationalt, hvilket i Danmark er sket ved udnyt-
telse af nogle af de muligheder, forordningen giver, men ikke alle. 

                                                        
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særli-

ge hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer med senere ændringer 
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Målet med forslaget er at give mulighed for en mindre restriktiv adgang til 
levering af animalske fødevarer direkte til endelige forbrugere (stalddørs-
salg) og til lokale detailvirksomheder, så længe dette kan ske uden at brin-
ge fødevaresikkerheden i fare. Efter en supplerende risikovurdering er det 
fortsat hensigten fremover at give primærproducenterne adgang til at sæl-
ge små mængder animalske fødevarer direkte til lokale virksomheder, lige-
som der gives adgang til at udtage organer fra tamfjerkræ, kaniner, op-
drættet fjervildt og vildt samt til at opskære dyrene før salg. 
 
Det nye udkast indeholder herudover en række justeringer, som dels er fo-
reslået i de tidligere indkomne høringssvar, dels er medtaget af hensyn til 
præsentation og sammenhæng. 
 
Et ønske om revision af bestemmelserne om temperaturkrav ved opbeva-
ring og transport er grundet spørgsmålets kompleksitet ikke medtaget i 
dette udkast, men udskudt til diskussion senere i 2016. 
 
De nye ændringer i udkastet 
 
Henvisningerne til paragraffer, kapitler osv. i denne gennemgang er til 
numrene i udkastet. Den tidligere § 1 er udgået, og den tidligere § 2 er nu § 
1. Dette afspejler sig gennem udkastet. Desuden har de tidligere kapitler 4 
og 5 byttet plads. 
 
§ 3 
Åbner mulighed for levering til eget ægpakkeri med autorisation til be-
grænset, lokal omsætning. Tilføjelsen skyldes krav i bestemmelserne om 
handelsnormer for æg. 
 
Det tidligere forslag om skiltning i detailleddet udgår. 
 
§ 4 
Der er foretaget en ombrydning af teksten i kapitlerne 5 og 6, og enkelte 
elementer fra § 4 indgår i ombrydningen. Den eneste reelle ændring er en 
tilføjelse af § 4, stk. 8, som er overflyttet fra autorisationsbekendtgørelsen, 
da bestemmelsen rettelig hører til blandt hygiejnereglerne. 
 
§ 5 
Tilføjelse om ægpakkeri med autorisation til begrænset, lokal omsætning, 
jf. bemærkning til § 3. 
 
§ 6 
Bestemmelsen sigter mod hobbyhold af høns i institutioner, hvilket tyde-
liggøres med parallelitet til salmonellakontrolbestemmelserne. Det under-
streges, at ægproducenten er ansvarlig for sikkerheden af æggene. 
 
§ 7 
Det er understreget, at der er tale om vildtlevende vildt, da bestemmelser-
ne vedrører jægeres jagtbytte og ikke opdrættet vildt. 
 
Henvisningen til mobile virksomheder er udgået, da denne var udtryk for 
en regeltolkning, som ikke var i overensstemmelse med Kommissionens 
udlægning af regelsættet. Det er derfor bestemmelserne i forordning (EF) 
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nr. 852/2004, som skal lægges til grund. Det indebærer bl.a., at virksom-
heden skal være registreret som detailvirksomhed og indrettet svarende til 
en slagterforretning. 
 
§§ 11 – 14 
Ombrydning af bestemmelserne for rå mælk og rå kolostrum. Præcisering 
og opdatering af formuleringer. 
 
§ 15 
I stk. 3 er ”kan” ændret til ”må”, da sætningen indeholder en forudsætning. 
 
§ 17 
Ansvaret for udtagning af stikprøver er i forhold til tidligere udkast flyttet 
fra primærproducenten til virksomheden, som indsamler eller forarbejder 
den rå mælk, svarende til den nuværende ansvarsfordeling. 
 
Der er tilføjet et stk. 2, som sikrer, at der kun udtages én prøve, selv om 
mælken ikke leveres samlet til én fødevarevirksomhed, f.eks. i tilfælde, 
hvor der både leveres til mejeri og til detailvirksomhed. 
 
§ 20 
Det er præciseret, at dyrets ejer skal sikre sig, at det hjemmeslagtede dyr er 
egnet til konsum. 
 
§ 25 
I stk. 3 er medtaget bestemmelsen om temperatur ved udlæsning, da den 
mangler efter opsplitning af den tidligere bestemmelse i stk. 2 og stk. 3 
uden medtagelse af bestemmelsen i begge stykker. 
 
Der refereres nu til nedkøling til temperaturen angivet på pakken, som og-
så i de nugældende bestemmelser. 
 
§ 26 
Sproglig justering i stk. 1. 
 
I stk. 3, nr. 3, fastslås det, at fødevarevirksomheders adgang til portionsvis 
servering af æg, som ikke er behørigt varmebehandlet, ikke omfatter æg, 
som er leveret via ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal om-
sætning. 
 
§ 28 
Sproglig opdatering. 
 
§ 29 
Præcisering. 
 
Kapitel 12 
Bestemmelserne er blevet opdateret siden første høring, og de nugældende 
bestemmelser er indsat. 
 
I § 33, stk. 2, er medtaget en henvisning til kravet om autorisation, ligesom 
dette allerede fremgår af § 35, stk. 2. 
 
§ 37 
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Sproglig opdatering. 
 
§ 41 
Stk. 2, som var faldet ud ved sidste høring, er genindsat og opdateret med 
en reference også til mental funktionsnedsættelse. 
 
§§ 42 og 45 
Det er præciseret, at der er tale om ikke-udtaget småvildt, jf. forordningens 
specifikation heraf. 
 
§§ 46 og 47 
Beskriver mulighederne for brug af vand fra alternative vandingssystemer 
og genbrug af vand. 
 
Bilag 1 
Referencen til NMKL er nu korrekt, og der opereres nu kun med M, som 
skal være højst 10 cfu/g, og derfor angives det også kun, hvad der er et util-
fredsstillende resultat. 
 
Bilag 2 
Der tales nu om frekvenser for bestemmelse af kimtal ved 30 °C. 
 
Bilag 3 
Formuleringen er ændret fra ”nedkølede, varmebehandlede, letfordærveli-
ge fødevarer” til ”varmebehandlede, nedkølede og letfordærvelige fødeva-
rer”, da formuleringen med nedkøling før varmebehandling har skabt en 
del forvirring. Der er alene tale om en sproglig ændring, ikke en indholds-
mæssig ændring. 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 

Alice Sørensen 
 


