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Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om autorisation 

og registrering af fødevarevirksomheder m.v. 
 

§ 1 

I bekendtgørelse nr. 1356 af 27. november 2015 om autorisation og registrering af fødevarevirk-

somheder m.v. foretages følgende ændringer: 

 

1. Indledningen affattes således: ”I medfør af §§ 28-30, § 31, stk. 1, § 34, stk. 2, § 35, § 36, stk. 2, 

§ 37, stk. 3, § 48, § 49, § 59 a, stk. 1 og 2, § 59 b og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendt-

gørelse nr. 43 af 12. januar 2016, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, i bekendtgø-

relse nr. 511 af 23. april 2015 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:”  

 2. I § 2, indsættes som nyt stk. 10: 

”Stk. 10. Ved levende muslinger m.m. forstås i denne bekendtgørelse levende toskallede bløddyr, 

pighuder, sækdyr og havsnegle.” 

 3. Indledningen til afsnit II affattes således: 

”Afsnit II 

Fødevarevirksomheder, der udfører primærproduktion 

Kapitel 1 

Autorisation eller registrering” 

 

 4. § 3, stk. 1 og 2, affattes således: 

”§ 3. Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i form af landbrug, gartneri, dambrug 

o.l. skal være registreret hos Fødevarestyrelsen; primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter 

i form af fiskeri eller muslingehøst skal være registreret hos NaturErhvervstyrelsen, og jægere skal 

have indhentet jagttegn hos Naturstyrelsen, jf. dog stk. 2, 3 og 4. 

Stk. 2. Primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter i form af biavl og fremstilling af hon-

ning og andre produkter fra bier samt i form af indvinding af kildevand, salt m.v. skal være registre-

ret hos Fødevarestyrelsen, jf. dog stk. 3 og 4, og § 4, stk. 6.” 

 

 5. Indledningen til afsnit II, kapitel 2, affattes således: 

”Primærproducenters direkte levering til den endelige forbruger (stalddørssalg), til lokale 

detailvirksomheder samt levering af æg til pakkeri med begrænset omsætning” 

 

 6. § 4, stk. 3-5 affattes således: 

”Stk. 3. Jægere må årligt levere op til 500 stykker småvildt, som ikke er plukket, flået eller udta-

get, og 15 stykker klovbærende vildt, som ikke er flået, direkte til den endelige forbruger og til lo-

kale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger, uden yderligere registrering 

end den, der følger af § 3, stk. 1, jf. dog stk. 4 og 5.  

Stk. 4. Vildt, leveret efter stk. 3, skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv. 
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Stk. 5. Leveringen efter stk. 3 må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en radius af 

50 km fra jægerens bopæl eller jagtstedet.” 

 

 7. Som nyt § 4, stk. 7, tilføjes: 

”Stk. 7. Primærproducenter med højst 500 æglæggende høner og omfattet af salmonellaprogram-

met efter § 9, stk. 2, jf. bilag 2, kapitel 6, i bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i kon-

sumægshønsehold og opdræt hertil, må højst markedsføre 100.000 æg om året. Æggene må leveres 

til eget pakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal omsætning efter § 7, stk. 1, direkte til endeli-

ge forbrugere, jf. § 5, stk. 2, nr. 8, og til egen detailvirksomhed, jf. § 6, stk. 2, nr. 6, og stk. 6.” 

 

 8. §§ 5 og 6 affattes således: 

”§ 5. Primærproducenter må ikke levere animalske fødevarer fra egen primærproduktion direkte 

til den endelige forbruger (stalddørssalg), jf. dog stk. 2-6, og § 6, stk. 7. 

Stk. 2. Primærproducenter må dog behandle og levere animalske fødevarer fra egen primærpro-

duktion direkte til den endelige forbruger, når primærproducenten er registreret til stalddørssalg hos 

Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde: 

1) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker tamfjerkræ i uåbnet og evt. plukket stand fra en 

bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften. 

2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner i uåbnet og evt. flået stand, når slagtning og 

eventuel flåning sker på bedriften. 

3) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i 

uåbnet og plukket stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften. 

4) Slagtning, rensning og levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når slagtning og 

rensning sker om bord på et fiskefartøj. 

5) Levering årligt af op til 4.000 kg fisk eller krebsdyr, når leveringen sker fra et akvakulturbrug. 

6)  Levering årligt af op til 4.000 kg af levende muslinger m.m. fra zoner eller produktionsområder 

med A-klassifikation. 

7) Levering af op til 70 liter rå mælk om ugen. 

8) Levering af op til 100.000 æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. 

Stk. 3. Jægere må uden yderligere registrering end den, der følger af § 3, stk. 1, årligt levere op til 

500 stykker småvildt i uåbnet og evt. plukket eller flået stand og 15 stykker klovbærende vildt, som 

evt. er flået, når eventuel plukning eller flåning sker ved jægerens bopæl eller på jagtstedet. 

Stk. 4. Vildt leveret efter stk. 3 skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv. 

Stk. 5. Levering efter stk. 2 eller 3 til den endelige forbruger skal ske på bedriften, fiskefartøjet, 

akvakulturbruget eller fra jægerens bopæl eller jagtstedet. 

Stk. 6. Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede 

mængder, sammen med mængder leveret i henhold til § 4, stk. 3, ikke overstiger mængdeangivel-

serne i stk. 2 og 3, jf. dog § 6, stk. 7. 

Stk. 7. Hvis der på bedriften, fiskefartøjet, akvakulturbruget eller på jægerens bopæl eller jagtste-

det er en fødevarevirksomhed, der er registreret eller autoriseret efter § 7, skal stalddørssalget efter 

stk. 2 holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter. 

§ 6. Primærproducenter må foruden at levere rå mælk og kolostrum samt fisk og krebsdyr fra egen 

primærproduktion direkte til engrosvirksomheder også levere til detailvirksomheder uden yderligere 

registrering end den, der følger af § 3, stk. 1.  

Stk. 2. Primærproducenter må udover de i stk. 1 nævnte tilfælde levere animalske fødevarer fra 

egen primærproduktion direkte til lokale detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige 

forbruger, når primærproducenten er registreret hertil hos Fødevarestyrelsen, i følgende tilfælde: 
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1) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker tamfjerkræ i uåbnet og evt. plukket stand fra en 

bedrift, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften. 

2) Slagtning og levering årligt af op til 500 kaniner i uåbnet og evt. flået stand, når slagtning og 

eventuel flåning sker på bedriften. 

3) Slagtning og levering årligt af op til 500 stykker opdrættet fjervildt, bortset fra strudsefugle, i 

uåbnet og evt. plukket stand, når slagtning og eventuel plukning sker på bedriften. 

4) Levering årligt af op til 500 stykker småvildt og 15 stykker klovbærende vildt, når eventuel 

plukning af småvildt og flåning af klovbærende vildt sker på jægerens bopæl eller på jagtstedet. 

5) Levering af op til op til 4.000 kg levende muslinger m.m. fra zoner eller produktionsområder 

med A-klassifikation.  

6) Levering af op til 100.000 æg årligt, når æggene ikke er sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. 

Stk. 3. Vildt leveret efter stk. 2, nr. 4, skal være nedlagt ved jagt af jægeren selv. 

Stk. 4. Leveringen efter stk. 2, nr. 1-5, må kun ske til detailvirksomheder, som ligger inden for en 

radius af 50 km fra primærproducentens bedrift eller jægerens bopæl eller jagtstedet.  

Stk. 5. Levering af æg efter stk. 2, nr. 6, må kun ske til egen detailvirksomhed på bedriften, eller 

egen markedsbod på offentlige markeder, beliggende inden for en radius af 50 km fra bedriften. 

Stk. 6. Primærproducenten skal for hvert regnskabsår have dokumentation for, at de leverede 

mængder ikke overstiger mængdeangivelserne i stk. 2, og afstandsgrænserne i stk. 4 og 5. 

Stk. 7. Hvis der på bedriften eller jægerens bopæl eller jagtstedet er en fødevarevirksomhed, der er 

registreret eller autoriseret efter § 7, skal levering af animalske fødevarer til lokale detailvirksomhe-

der efter stk. 2, holdes adskilt fra denne virksomheds aktiviteter. 

Stk. 8. Når en primærproducent er registreret til stalddørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 1-8, og registre-

ret til levering til lokale detailvirksomheder efter stk. 2, nr. 1-5, må den samlede mængde af levere-

de animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale detailvirksomheder sammen med mængder 

leveret i henhold til § 4, stk. 3, ikke overstige de i § 5, stk. 2, nr. 1-8, nævnte mængder.  

Stk. 9. Når en primærproducent er registreret til levering af æg til pakkeri efter § 4, stk. 7, stald-

dørssalg efter § 5, stk. 2, nr. 8, og levering til detailvirksomheder på bedriften og egen bod på lokale 

markeder efter stk. 2, nr. 6, må den samlede mængde af leverede æg til pakkeri, endelige forbrugere 

og lokale detailvirksomheder ikke overstige 100.000.” 

 

 9. § 8, stk. 3 affattes således: 

”Stk. 3. Stk. 1 gælder ikke for detailvirksomheder, der modtager animalske fødevarer direkte fra 

primærproducenter efter § 6, stk. 2.” 

 

 10. §§ 11 og 12 affattes således: 

”§ 11. Et ægpakkeri, der er autoriseret efter § 7, stk. 1, til omsætning i et begrænset område, må 

kun modtage æg fra egen primærproduktion og højst 100.000 æg om året, jf. § 4, stk. 7. Ægpakkeri-

et skal være ejet og drevet af ejeren af primærproduktionen og skal være beliggende inden for 5 km 

fra primærproduktionen. Pakkeriet må kun levere æg til detailvirksomheder beliggende indenfor en 

radius af 50 km fra pakkeriet. Aktiviteten skal være autoriseret efter § 7, stk. 1.  

§ 12. En virksomhed, der er registreret efter § 7, stk. 2, som ønsker at modtage de i § 5, stk. 2, nr. 

1-4, samt de i § 6, stk. 2, nr. 1-4, nævnte dyr og foretage udtagning af organer fra dyrene og opskæ-

ring af kødet samt omsætte kødet heraf, må højst modtage 500 stykker tamfjerkræ, 500 kaniner, 500 

stykker opdrættet fjervildt, 500 stykker småvildt og 15 stykker storvildt om året.” 

 

 11. §§ 11- 22 bliver §§ 13-20. 
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 12. I §§ 17-19 ændres henvisningen til Rådets forordning (EF) nr. 1234 af 22. oktober 2007 til: 

 

”Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1308/2013 af 17. december 2013 om en fælles 

markedsordning for landbrugsprodukter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 922/72, 

(EØF) nr. 234/79, (EF) nr. 1037/2001 og (EF) nr. 1234/2007.” 

 

 13. I § 20, stk. 1, skrives ”§ 22” i stedet for ”§ 20”. 

 

 14. § 23 affattes som følger: 

”§ 23. En fødevarevirksomhed, som ikke er omfattet af artikel 4, stk. 1, i hygiejneforordningen for 

animalske fødevarer, må kun modtage fødevarer fra en autoriseret eller registreret fødevarevirk-

somhed. 

Stk. 2. Æg omfattet af § 6, stk. 2, nr. 6 og stk. 5, må ikke markedsføres i registrerede fødevare-

virksomheder, der ikke tilhører primærproducenten selv. 

Stk. 3. En virksomhed må kun afsætte fødevarer til andre fødevarevirksomheder, hvis den er auto-

riseret eller registreret til det, jf. dog §§ 10 og 16. 

Stk. 4. Stk. 1 finder ikke anvendelse i følgende tilfælde: 

1) Fødevarerne modtages fra en virksomhed beliggende i et tredjeland. 

2) Virksomheden modtager vegetabilske fødevarer fra primærproducenter omfattet af § 3, stk. 3. 

3) Virksomheden modtager honning og andre biprodukter beregnet til konsum fra biavlere omfat-

tet af § 5, stk. 6. 

4) Virksomheden er fritaget fra registrering efter § 8, medmindre virksomheden fremstår som en 

egentlig butik. 

5) Virksomheden bespiser en afgrænset kreds af personer, og der er tale om bidrag til madordnin-

gen. 

6) Virksomheden modtager fisk og krebsdyr samt kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt og 

vildt fra endelige forbrugere med henblik på håndtering af dette efter bestemmelsen i § 15.” 

 

 15. § 23, stk. 1, bliver § 24.  

 

 16. § 23, stk. 2, bliver § 25. 

 

 17. § 24 bliver § 26. 

 

 18. § 26, stk. 1, affattes som følger: 

”§ 26. Virksomheder skal for at blive autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed anven-

de den digitale formular om autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. på virk.dk eller 

den tilsvarende formular på Fødevarestyrelsens hjemmeside i følgende tilfælde, jf. dog stk. 2-5 og § 

27: 

1) Anmeldelse til registrering af primærproduktion og dermed forbundne aktiviteter, jf. § 3, stk. 2. 

2) Anmeldelse til registrering af stalddørssalg, jf. § 5, stk. 2. 

3) Anmeldelse til registrering af levering af visse animalske fødevarer fra primærproducent til 

lokale detailvirksomheder, jf. § 6, stk. 2. 

4) Ansøgning om autorisation som fødevarevirksomhed eller til særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 1. 

5) Anmeldelse til registrering som fødevarevirksomhed eller af særlige aktiviteter, jf. § 7, stk. 2. 
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6) Anmeldelse til registrering som virksomhed, der håndterer fødevarekontaktmaterialer, jf. § 22, 

stk. 1 og 2. 

7) Ansøgning om ny autorisation ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 32. 

8) Anmeldelse til ny registrering ved væsentlige ændringer i eksisterende virksomheder, jf. § 33. 

9) Anmeldelse af ejerskifte, jf. § 34.” 

 

 19. § 25 bliver § 27. 

 

 20. §§ 26-28 bliver §§ 28-30, og henvisningerne i stk. 1 til”§ 24, stk.1”, ændres til ”§ 26, stk.1”. 

 

 21. §§ 29 -34 bliver §§ 31-36. 

 

 22. § 37, stk. 1, affattes som følger: 

”§ 37. Med bøde straffes den, der: 

1) overtræder § 3, stk. 1, 2 og 4, § 4, stk. 2, 4, 5 og 7, § 5, § 6, stk. 2-9, § 7, §§ 9-14, § 15, stk. 3 og 

4, § 16, stk. 7, §§ 17-19, § 20, stk. 1-3, § 21, stk. 1, § 22, stk. 1 og 2, § 23, stk. 1-3, § 24, § 25, § 

27, stk. 3, § 31, § 32, stk. 1, § 33, stk. 1, § 34, § 36, eller 

2) tilsidesætter vilkår fastsat i medfør af § 35, stk. 3.” 

 

§ 2 

Bekendtgørelsen træder i kraft den [X] 2016. 

 


