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Til eksterne høringsparter København, den 1. februar 

Sagsnr.: 2015-28-31-00108  

F&F/AIS 

 
Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om autorisation og 
registrering af fødevarevirksomhed m.v. - nye regler for stalddørssalg  

Fødevarestyrelsen sendte med svarfrist den 5. juni 2015 et udkast til ændring af 

Fødevarestyrelsens bekendtgørelse nr. 1007 af 19. september 2014 om autorisation 

og registrering af fødevarevirksomhed m.v. i høring. Efter modtagelsen af en ræk-

ke høringssvar er der indhentet supplerende risikovurderinger og  justeret i udka-

stet, som nu sendes i høring igen. 

 

Bemærk, at bekendtgørelse nr. 1007 af 19. september 2014 er erstattet af bekendt-

gørelse nr. 1356 af 27. november 2015. Med den nye bekendtgørelse ophæves 2/3-

reglen, mens de ændringer, som var i høring med svarfrist 5. juni 2015, ikke er 

med i den nye bekendtgørelse. 

 

Udkastet til ny autorisationsbekendtgørelse skal efter høringsperioden notificeres 

overfor Europa-Kommissionen og de øvrige medlemsstater. Kommissionen og de 

øvrige medlemsstater har tre måneder til at komme med bemærkninger til udka-

stet. Hvis Kommissionen eller en medlemsstat anmoder om det, kan denne perio-

de forlænges med én til tre måneder. 
 

Ændringerne kan ikke sættes i værk før efter notifikationsperioden, og afhængig af 

evt. bemærkninger herfra. 
 

Høringen udsendes parallelt med høring om ændring af bekendtgørelse om føde-

varehygiejne, udkast til bekendtgørelse om forholdsregler vedrørende salmonello-

se 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 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 primærbedriften (den så-

kaldte stalddørspakke). 

 

Spørgsmål til udkast til ændringer i autorisationsbekendtgørelsen kan rettes til 

undertegnede på ais@fvst.dk eller Carl-Aage Morgen på cam@fvst.dk.  

 

Eventuelle bemærkninger til udkastet til ændringerne i autorisationsbekendtgørel-

sen bedes mærket med j.nr. 2015-28-31-00108 og sendt til 28@fvst.dk og med cc. 

til ais@fvst.dk senest den 23. februar 2016. 

 

Baggrund 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer undtager primærproducenters le-

vering af små mængder primærprodukter (mælk, æg, fisk og honning) og fersk kød 

af tamfjerkræ, kaniner, opdrættet fjervildt og vildtlevende vildt direkte til endelige 

forbrugere og til lokale detailvirksomheder, som leverer direkte til endelige for-

brugere.  I stedet skal sådanne leverancer reguleres nationalt.  
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I Danmark har leveringen af animalske fødevarer samt produkter heraf direkte til 

endelige forbrugere og til lokale detailvirksomheder af fødevaresikkerhedsmæssige 

årsager hidtil været restriktiv.  

 

I dag tillades der som udgangspunkt salg af primærprodukter og med visse be-

grænsninger salg af kød fra fjerkræ, kaniner og opdrættet vildt fra bedriften som 

stalddørssalg og salg af fisk fra båden som salg over rælingen til endelige forbruge-

re. Levering til detailvirksomheder direkte fra primærproducenter under undtagel-

sesbestemmelsen er begrænset til levering af honning og andre biprodukter samt 

jægeres levering af vildt. Levering af fisk fra fisker og rå mælk fra mælkeproducent 

til detailvirksomhed er ikke omfattet af undtagelsesbestemmelsen, men af de al-

mindelige regler om levering fra primærproducent til andre fødevarevirksomhe-

der. 

 

Branchen har haft et stort ønske om at få mulighed for, at primærproducenter kan 

fjerne organer fra slagtet tamfjerkræ, opdrættet fjervildt og kaniner og sælge fersk 

kød heraf ved stalddøren.  

 

Til brug for vurderingen af stalddørssalget er der indhentet risikovurderinger fra 

DTU. Det er bl.a. på baggrund af DTU's udtalelser, at ændringerne for så vidt an-

går stalddørssalg og levering fra primærproducenter af æg, slagtet fjerkræ, kaniner 

og opdrættet vildt samt fersk kød heraf til lokale detailvirksomheder foreslås.  

 

I forbindelse med vurderingen af, hvordan en ny ordning med udvidede regler for 

stalddørssalg af de nævnte fødevarer kan udmøntes, har det været naturligt at ind-

drage visse andre animalske fødevarer samt at se på muligheden for at udvide 

primærproducenters leveringer af animalske produkter til lokale detailvirksomhe-

der.  

 

Ændringer i forhold til første høring 

Forslaget er nu et udkast til en ændringsbekendtgørelse, som alene medtager nye 

elemeter og kun i yderst begrænset omfang gentager eksisterende lovgivning. 

 

De primære ændringer skyldes forordningsmæssige begrænsninger ud over, hvad 

der fremgik af første udkast. Det er ikke muligt i henhold til hygiejneforordningen
1
 

at foretage processer efter primærproduktionen, det vil sige udtagning, opskæring 

osv., uden at indretningen er i overensstemmelse med bestemmelserne i forord-

ningen.  

 

Da handelsnormerne for æg ikke tillader, at der markedsføres æg til detailvirk-

somheder, uden at æggene har passeret et ægpakkeri, er der åbnet mulighed for, at 

ægproducenter, som ikke kontrolleres efter det store salmonellaprogram, kan 

etablere egne pakkerier, hvor de håndterer æg af egen produktion. Disse æg skal, 

som øvrige animalske produkter under bestemmelserne om afsætning af små 

mængder i lokalområdet, afsættes inden for 50 km fra ægpakkeriet, og mængden 

af æg på det enkelte ægpakkeri må ikke overstige den mængde æg, som producen-

ten i alt må markedsføre ved stalddøren, fra egne boder og gårdbutik samt direkte 

til detail via eget ægpakkeri. 

 

§ 3 – sproglige ændringer. 

 

                                                             
1
 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om føde-

varehygiejne med senere ændringer 
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Indledningen til afsnit II, kapitel 2 ændres, da ægpakkerierne skal medtages. 

 

§ 4 – Det tydeliggøres nu, at vildtet skal være nedlagt af jægeren selv ved jagt. Jæ-

geren gives en mulighed for at vælge, om den lokale omsætning skal ses i forhold 

til bopæl eller til jagtsted. 

§ 4, stk. 7 indeholder muligheden for levering af æg til ægpakkeri med autorisation 

til begrænset omsætning. 

 

§ 5 – Mængden af levende muslinger hæves fra 400 kg til 4.000 kg i overens-

stemmelse med den tilladte mængde af fisk eller krebsdyr, og mængden af æg hæ-

ves til 100.000 stk. pr år i overensstemmelse med produktionsmulighederne ved 

hold af 500 æglæggende høner. 

 

Også her understreges det, at vildtet skal nedlægges af jægeren selv, samt at jæge-

ren har mulighed for at vælge, om den lokale omsætning skal ses i forhold til bo-

pæl eller jagtsted. 

 

Det understreges, at det årlige regnskab skal omfatte kumulerede, markedsførte 

mængder, det være sig med eller uden registrering, ved stalddør eller direkte til de-

tailvirksomheder. 

 

§ 6 - Det understreges nu, at der sondres mellem tamfjerkræ og opdrættet fjervildt.  

 

De ændrede mængder for muslinger og for æg gentages, ligesom også bestemmel-

sen om jægerens egen nedlæggelse ved jagt af vildt samt bestemmelsen om mulig-

hed for at vælge mellem bopæl og jagtsted, når det kommer til fastlæggelse af ræk-

kevidde af lokal afsætning. 

 

§ 11 – Indeholder bestemmelser om ægpakkerier med autorisation til lokal afsæt-

ning af begrænsede mængder æg. 

 

§ 12 – Indeholder bestemmelserne om virksomheder, som foretager aktiviteter ef-

ter primærproduktionen, som f.eks. udtagning og opskæring. Bestemmelserne er 

flyttet fra afsnit II, som omfatter virksomheder, der udfører primærproduktion, til 

afsnit III, som omfatter fødevarevirksomheder, der udfører et led i produktionen 

m.v. efter primærproduktionen. 

 

§ 23 – Som en pendant til bestemmelsen om gårdsalg er der medtaget en bestem-

melse om, at detailvirksomheder ikke må købe æg i gårdbutikker.  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Alice Sørensen 

 


