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Til interne og eksterne høringspartnere  

 

Foder og Fødevaresikkerhed 

J.nr. 2018-28-30-00109 

Ref. CHLKO 

Dato: 26-10-2018 

 

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i kon-

sumægsproducerende høns og opdræt hertil. 

 

Hermed sender Fødevarestyrelsen udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i 

konsumægsproducerende høns og opdræt hertil (konsumægsbekendtgørelsen) i høring.  

Høringen udsendes parallelt med høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmo-

nella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil (rugeægsbekendtgørelsen) og 

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

lobacter i slagtefjerkræ m.m. (slagtefjerkræbekendtgørelsen).  

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelsen sendes til 28@fvst.dk og med cc til chlko@fvst.dk 
senest den 18. november 2018 med angivelse af j.nr. 2018-28-30-00109. 

Eventuelle spørgsmål til det faglige indhold af materialet bedes rettet til: 

- Pernille C. S. Tillisch på pes@fvst.dk eller 
- Christina Koefoed på chlko@fvst.dk. 

 

Indkomne høringssvar fra eksterne høringspartere vil blive offentliggjort på 
www.hoeringsportalen.dk efter høringsfristens udløb. Ved afgivelse af høringssvar samtykkes til 
offentliggørelse af høringssvaret, herunder afsenders navn og mailadresse. 

Fødevarestyrelsen gør venligst opmærksom på, at der alene ønskes høringssvar vedrørende æn-
dringerne.   

Baggrund 

Reglerne om udtagning af prøver for salmonella hos konsumægsproducenter, hvorfra der alene 

leveres æg direkte til den endelige forbruger (stalddørssalg), til egen detailvirksomhed på bedriften, 

fra egen bod på offentlige lokale markeder eller til et pakkeri med autorisation til begrænset, lokal 

omsætning, foreslås ændret.  

Prøveprogrammet for denne type producenter er, ifølge de nuværende regler i konsumægsbekendt-

gørelsen, udtagning af prøver af æg i flokkene hver 18. uge til undersøgelse for antistoffer mod sal-

monella. Med det nye program vil der i stedet skulle udtages prøver af gødning (sokkeprøver) i 

flokkene hver 9. uge til undersøgelse for salmonella bakterier. Det ændrede kontrolprogram vurde-
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res at være mere effektivt til at påvise forekomst af salmonella end det nuværende, og er samtidig 

billigere for producenten. 

For at skabe et bedre overblik over reglerne om kritisk resistent salmonella har Fødevarestyrelsen 

taget bestemmelserne herom ud af konsumægsbekendtgørelsen og indsat dem i en ny resistensbe-

kendtgørelse, der samler alle regler om kritisk resistent salmonella i henholdsvis fjerkræ, kvæg og 

svin.  

Øvrige ændringer i forhold til den gældende bekendtgørelse  

- § 15, stk. 6. Der indsættes en henvisning til den kommende resistensbekendtgørelse. 

- Kapitel 8. Reglerne om kritisk resistent salmonella er taget ud af bekendtgørelsen og sam-

les i en ny fælles resistensbekendtgørelse for fjerkræ, kvæg og svin, som forventes at træde i 

kraft samtidig med konsumægsbekendtgørelsen.  

- Bilag 2, kapitel 6, nr. 20. Henvisningen til stalddørssælgeres udtagning af ægprøver ændres 

til udtagning af sokkeprøver. 

- Bilag 2, tabel 2a. Beskrivelsen af prøveprogrammet ændres. Ifølge det nye prøveprogram 

skal der udtages 2 par sokkeprøver eller gødningsprøver hver 9. uge fremfor ægprøver hver 

18. uge.   

 

Der udarbejdes, sideløbende med bekendtgørelsesarbejdet, en fælles fjerkrævejledning, som samler 

vejledningsstof fra både konsumægsbekendtgørelsen, slagtefjerkræbekendtgørelsen og rugeægsbe-

kendtgørelsen. Vejledningsstof er derfor fjernet fra konsumægsbekendtgørelsen og flyttet til bila-

gene eller til den fælles fjerkrævejledning. 

 

Den fælles fjerkrævejledning forventes at træde i kraft samtidig med konsumægsbekendtgørelsen, 

slagtefjerkræbekendtgørelsen og rugeægsbekendtgørelsen 1. januar 2019. 

 

Derudover er der foretaget mindre sproglige rettelser.  

  

Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 

Fødevarestyrelsen har jf. kravet om erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger vurderet, at be-
kendtgørelsen ikke vil medføre væsentlige konsekvenser for erhvervslivet.  

Overstående ændringer har været forelagt Erhvervsstyrelsens Team Effektiv Regulering (TER) med 
henblik på en vurdering af de administrative konsekvenser. TER vurderer, at bekendtgørelsesudka-
stet medfører administrative konsekvenser under 4 mio. kr. årligt. De bliver derfor ikke kvantifice-
ret yderligere.  

Fødevarestyrelsen vurderer ikke, at principperne om agil erhvervsrettet regulering er relevante i 
forbindelse med ændringen af konsumægsbekendtgørelsen. TER har ingen bemærkninger hertil. 

Fødevarestyrelsen vurderer, at de foretagne ændringer er i overensstemmelse med de 7 principper 

for digitaliseringsklar lovgivning. 

 

Ikrafttrædelsesdato 

Regeringen har med virkning fra 1. oktober 2015 besluttet, at alle nye love og bekendtgørelser som 

hovedregel skal træde i kraft enten 1. januar eller 1. juli, hvis de har direkte konsekvenser for er-

hvervslivet. 
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Bekendtgørelsen forventes udstedt med ikrafttræden den 1. januar 2019 samtidig med rugeægsbe-

kendtgørelsen og konsumægsbekendtgørelsen. Der udstedes samtidig en samlet fjerkrævejledning 

med vejledningsstof fra de tre fjerkræbekendtgørelser.  

Den nye resistensbekendtgørelse forventes ligeledes at træde i kraft 1. januar 2019. 

 

Med venlig hilsen 

 

Christina Koefoed 

Fuldmægtig, cand.jur. 


