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Program for informationsmødet

• Generelt
• Registrering & autorisation
• Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk
• Hygiejnekrav om fx indretning, rengøring, skadedyrssikring og 

personlig hygiejne
• Farlige fødevarer & tilbagetrækning
• Egenkontrol & risikoanalyse
• Mærkning af fødevarer, herunder holdbarhed
• Lidt om fødevarekontaktmaterialer (FKM)
• Eksempler på andre bestemmelser om dyr og animalske 

fødevarer
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Gårdbutikker

Restauranter 

og caféer

Ægpakkerier

Boder

Møllerier

Primær-

producenter 

Mikromejerier

Gårdbaserede fødevarevirksomheder – eksempler
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Stalddørsalg

- til endelige 

forbrugere

Fra ægpakkeri 

med fuld 

autorisation til 

både engros og 

detail i hele 

landet

Fra 

ægpakkeri  

med 

begrænset 

autorisation 

til lokal detail 

Salg fra 

primær-

producent 

direkte til 

lokale detail-

virksomheder 

Salg fra 

gårdbutik til 

restauranter, 

lokale 

supermarkeder 

mv. (detail til 

detail)

Stalddørspakken – hvad er det? 

Jægeres levering af 

vildt fra bopæl eller 

jagtsted

Levering af 

honning 
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Generelt

• Det er virksomhedens ansvar at holde sig orienteret og leve op til 
lovgivningen

• Nogle af reglerne er fleksible, fx hygiejnereglerne

• Vi kommer på kontrol – risikobaseret kontrol

• Vi skal vejlede, men også sanktionere

• Din virksomhed kan fx blive udtaget til ekstra kontrol i forbindelse med 
kontrolkampagner

• Du kan bestille rekvireret vejledning samt søge om 
forhåndsgodkendelse af indretningen mod betaling
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Registrering eller autorisation

Virksomhedstyper
• Primærproducenter
• Virksomheder med detailaktiviteter, dvs. sælger til den 

endelige forbruger
• Virksomheder med engrosaktiviteter, dvs. sælger til andre 

fødevarevirksomheder

Detailvirksomhed og 1/3-reglen
• Værdien af levering af animalske fødevarer til andre 

detailvirksomheder må højst udgøre 1/3 af den totale 
omsætning af animalske fødevarer
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Primærproducent/primærprodukt – hvad betyder det?

• »primærproduktion«: produktion, opdræt eller dyrkning af primærprodukter, herunder 
høst, malkning og husdyrproduktion før slagtning. Begrebet omfatter også jagt og 
fiskeri og høst af vilde produkter

• Så man er primærproducent, når man
• dyrker korn, roer, kartofler, gulerødder osv.
• holder køer, geder, høns, ænder, fisk, snegle, insekter osv. – uanset om man har køer 

for at malke dem, høns for at få æg fra dem, eller har dyr for at få kød fra dem
• fanger fisk, krebs, muslinger osv. i naturen
• skyder dyr i naturen
• samler svampe, humle, tang osv. i naturen

• »primærprodukter«: produkter fra primærproduktionen, herunder jordbrugs- og 
husdyrbrugsprodukter, samt produkter fra jagt og fiskeri

• Så primærprodukter er korn, kartofler, gulerødder, rå mælk, æg, honning, insektlarver, 
fisk, jagtvildt, svampe osv.

• Mel, slagtet høne, slagtet kanin, frosne insektlarver osv. er IKKE primærprodukter
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Registrering og autorisation som primærproducent hos 
Fødevarestyrelsen

• Primærproducenter af fødevarer skal registreres på landbrugsindberetning.dk 
– gå ind under Foder og Fødevarer

• Primærproducenter med dyr skal desuden registreres i CHR (Det Centrale 
Husdyrbrugs Register)

• Ægproducenter skal desuden registreres hos Landbrug og Fødevarer til 
Salmonella-kontrol

• Primærproducenters stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder af 
små mængder animalske primærprodukter og kød af egne slagtede fjerkræ og 
kaniner skal registreres ved brug af blanket, som findes på Fødevarestyrelsens 
hjemmeside
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Registrering – detailvirksomhed

Virksomheder under bagatelgrænsen skal ikke registreres

• Under bagatelgrænsen er fx lejlighedsvise arrangementer, dvs. salg op 
til ca. 10 gange om året, evt. af nogle dages varighed pr. gang. Salget 
skal være fordelt på flere gange i løbet af året og kan være op til ca. 30 
dage totalt i løbet af et år.  

• Under bagatelgrænsen er fx ubetydelige fødevareaktiviteter, dvs. 
blomsterhandlerens salg af chokolade og vin, når omsætningen af fødevarer 
ikke overstiger 50.000 kr. om året, og er under 50 % af den samlede 
omsætning.
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Afsætningsmuligheder for detailvirksomheder
(butikker, restauranter, cateringvirksomheder m.v.)

/ Fødevarestyrelsen10

Detailvirksomhed – animalske 

fødevarer

• Skal opfylde 852/2004

Detailvirksomhed – ikke-animalske fødevarer

• Skal opfylde 852/2004

1/3-reglen

(marginal, lokal og begrænset 

aktivitet)

Levering til andre detail
• Værdi op til 1/3 af samlede værdi af 

omsætning af animalske fødevarer

• Afstandsgrænser

• Mængdegrænser

• Skal have karakter af detail (bl.a. 

pris med moms, forbrugerstørrelse 

af pakninger)

• Krav om sporbarhed til kunder

Levering til endelige 

forbrugere
• Ikke krav om 

sporbarhed til kunder

Levering til endelige 

forbrugere
• Ikke krav om 

sporbarhed til kunder

Levering til detail og engros
• Skal have karakter af detail (bl.a. 

pris med moms, 

forbrugerstørrelse af pakninger)

• Krav om sporbarhed til kunder

Oplagringsreglen

(udelukkende oplagring eller 

transport)

Levering til detail og engros
• De animalske produkter skal være 

fremstillet i autoriserede virksomheder

• Detailvirksomheden skal opfylde 

temperaturkrav fra 853/2004 for de 

animalske produkter

• Krav om sporbarhed til kunder



Registrering vedrørende fødevarekontaktmaterialer (FKM)

• En virksomhed skal være registreret til at indføre, fremstille og 
engrosforhandle materialer og genstande bestemt til at komme i kontakt 
med fødevarer, når virksomheden

• indfører eller fremstiller FKM og sælger til andre virksomheder
• indfører og sælger FKM til den endelige forbruger
• er en engrosvirksomhed, der køber FKM hos en anden dansk 

virksomhed

• Fødevarevirksomheder, der fremstiller eller indfører FKM til eget brug 
(produktionsmaskiner og emballage), skal ikke registrere denne aktivitet 
særskilt
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Registrering og autorisation

Anmeldelsesblanket skal udfyldes ved

• Start af virksomhed

• Væsentlige ændringer i virksomheden

• Ejerskifte i virksomheden

• Ophør af virksomhed – her kan man dog også bruge
kontaktformularen
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Fødevarestyrelsens hjemmeside: www.fvst.dk
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Min side
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Regler og vejledning - hygiejne

• Hygiejneforordningen (852/2004)
• Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004)
• Hygiejnebekendtgørelsen (736 fra 2019)
• Autorisationsbekendtgørelsen (1404 fra 2018)
• Hygiejnevejledningen (9631 fra 2019)
• Autorisationsvejledningen (9126 fra 2019)

• Fødevarestyrelsens hjemmeside, www.fvst.dk
• Hygiejneregler: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Hygiejneregl
er.aspx

• Retsinformation, www.retsinfo.dk

• EUR-Lex, https://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=da
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Stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder

• Stalddørssalg er salg af mindre mængder af egne primærprodukter og kød fra eget 
fjerkræ og egne kaniner slagtet på ejendommen direkte fra primærproducent til 
endelige forbruger

• Levering af mindre mængder af egne muslinger, æg fra eget fjerkræ og kød fra eget 
fjerkræ og egne kaniner slagtet på ejendommen direkte fra primærproducent til lokale 
detailvirksomheder, fx butikker og restauranter

• Lokal betyder inden for en radius af 50 km

• Stalddørssalg af mælk – højst 70 liter pr. uge
• Levering af rå mælk til virksomheder – ingen grænser, må afsættes til detail og engros

• Honning må leveres til detailvirksomheder i hele landet, ikke kun til lokale 
detailvirksomheder
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Registrering hos Fødevarestyrelsen som primærproducent og 
til stalddørssalg og levering til detailvirksomheder

• Som planteavler eller dyreholder skal man være registreret på
landbrugsindberetning.dk – gå ind under Foder og Fødevarer

• Som dyreholder skal man desuden være registreret i CHR – medmindre det er kaniner 
eller heste

• Akvakultur skal desuden være autoriseret efter dyresundhedslovgivning

• Man skal være særskilt registreret til stalddørssalg og levering til lokale
detailvirksomheder af animalske produkter (kød, fisk, æg, mælk)

• Man skal bruge blanketten på Fødevarestyrelsens hjemmeside

• For biavlere og jægere er der en bagatelgrænse:
• Biavlere skal være registreret, hvis de leverer til honningcentral eller mere end 4.000 

kg honning om året til endelige forbrugere eller detailvirksomheder
• Jægere skal være registreret, hvis de leverer mere end 500 stykker småvildt eller 15 

stykker storvildt om året til endelige forbrugere eller detailvirksomheder
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Stalddørssalg af frugt og grønt

• Ikke registrering hos Fødevarestyrelsen
• Ikke nogen specifikke indretningskrav

• Man skal sørge for, at produkterne ikke er farlige, dvs.
• ikke sundhedsskadelige for forbrugerne – folk bliver ikke syge
• ikke af anden grund uegnede til at spise, fx rådne eller mugne

• Man må gerne have stalddørssalg fra en åben bod ved vejen ud for sin ejendom

• Hvis man bor langt fra alfarvej, må man sætte sin bod op hos naboen, som bor ud til en 
befærdet vej

• Det er ikke stalddørssalg, hvis man opretter en bod på en parkeringsplads ved 
motorvejen langt hjemmefra – så skal boden registreres som detailvirksomhed

• Det er ikke stalddørssalg, hvis man sælger frugt og grønt fra andre – så skal boden 
registreres som detailvirksomhed
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Stalddørssalg af slagtet fjerkræ og kaniner

• Man skal være registreret til stalddørssalget

• Man må slagte op til 500 stykker fjerkræ og 500 kaniner om året
• Man må plukke fjerkræet og afhude kaniner, men man må ikke tage indvolde ud

• Ikke nogen specifikke indretningskrav

• Man skal sørge for, at produkterne ikke er farlige, dvs.
• ikke sundhedsskadelige for forbrugerne – folk bliver ikke syge
• ikke af anden grund uegnede til at spise, fx rådne

• God hygiejne
• vand til håndvask
• rent værktøj
• fast underlag ved slagtepladsen
• evt. udstyr til plukning – passende bord/ophængning til afhudning
• evt. udstyr til køling
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Levering til lokale detailvirksomheder af slagtet fjerkræ og kaniner

• Man skal være registreret til at levere til lokale detailvirksomheder – 50 km radius
• Det gælder også, hvis man leverer til sin egen detailvirksomhed

• Man må slagte op til 500 stykker fjerkræ og 500 kaniner om året – stalddørssalg og 
levering til lokale detailvirksomheder tilsammen

• Man må plukke fjerkræet og afhude kaniner, men man må ikke tage indvolde ud

• Ikke nogen specifikke indretningskrav

• Man skal sørge for, at produkterne ikke er farlige, dvs.
• ikke sundhedsskadelige for forbrugerne – folk bliver ikke syge
• ikke af anden grund uegnede til at spise, fx rådne

• God hygiejne
• vand til håndvask
• rent værktøj
• fast underlag ved slagtepladsen
• evt. udstyr til plukning – passende bord/ophængning til afhudning
• evt. udstyr til køling
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Salmonellakontrol af kyllinger og kalkuner til stalddørssalg eller 
levering til lokale detailvirksomheder

Ejeren skal tage salmonellaprøver

Kyllinger:
• To par sokker tidligst 3 uger før slagtning fra HVER flok
• Tidligst 6 uger før hvis dyrene holdes i over 81 dage

Kalkuner:
• To par sokker tidligst 3 uger før slagtning fra HVER flok
• Tidligst 6 uger før, hvis dyrene holdes i over 100 dage

Resultat af salmonellaprøven skal foreligge før slagtning

Bliver et prøvesvar for gammelt (fx ved delslagtning), skal der tages nye 
prøver
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Udtagning af organer fra slagtet fjerkræ og kaniner

• Udtagning af organer skal foregå i en detailvirksomhed
• Detailvirksomheden kan modtage slagtet fjerkræ med fjer og slagtede kaniner med 

pels og så selv stå for plukning og afhudning

• Man kan oprette sin egen detailvirksomhed
• Detailvirksomheden skal være registreret hos Fødevarestyrelsen – man skal bruge 

blanketten på Fødevarestyrelsens hjemmeside

• Detailvirksomheden skal have de nødvendige faciliteter til de opgaver, man ønsker at 
udføre:
• Særligt lokale til plukning/afhudning, medmindre man gør rent før videre håndtering
• Passende indretning til håndtering af fersk kød – som slagterforretning eller køkken
• Kølefaciliteter

• Detailvirksomheden afsætter til endelige forbrugere, men kan også afsætte til andre 
detailvirksomheder efter 1/3-reglen
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Æg – stalddørssalg, levering til egen detail, til eget ægpakkeri 
med begrænset, lokal omsætning og til andre ægpakkerier

• Man må levere ubegrænset antal æg til almindelige ægpakkerier

• Uden om almindelige ægpakkerier må man afsætte op til 100.000 æg om året:
• stalddørssalg
• levering til egen detailvirksomhed, butik eller restaurant, som er på gården
• levering til egen bod på lokalt marked
• levering til eget ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning til detailvirksomheder

• De fire afsætningsmuligheder stiller ikke de samme krav til Salmonella-kontrol som 
levering til almindelige ægpakkerier – dog afhængig af, hvor mange æglæggende 
høner, man har
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Virksomhed < 30 høns 30 – 500 høns > 500 høns

Kendt

aftagerkreds

Ingen 

salmonella-

kontrol

(må ikke 

skilte/reklame

re, skal 

oplyse at 

dyrene ikke er 

undersøgt) 

Lille salmonella-

program

(Sokkeprøver 6x 

årligt)

Stort salmonella-program

(Sokkeprøver hver 2. uge, 

FVST prøver 1x årligt, GMP 

krav)

• Stalddør eller 

egen 

detailvirksom

hed

• Egen bod på 

lokalt marked

• Eget 

ægpakkeri 

med 

begrænset 

autorisation

Lille 

salmonella-

program

Lille salmonella-

program

Stort salmonella-program

Ægpakkeri med 

ubegrænset

autorisation

Stort 

salmonella-

program

Stort salmonella-

program

Stort salmonella-program

Konsumæg –
salmonellakontrol
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Sporbarhed af fødevarer

• En fødevarevirksomhed skal vide, hvor den har fået fødevarer fra, og hvem den har 
leveret fødevarer til

• Oplysningerne skal bruges til at sørge for hurtig og effektiv tilbagetrækning, hvis der 
senere viser sig at være problemer med en fødevare

• Når man i sin fødevarevirksomhed modtager fødevarer, skal man vide hvem fra, hvilken 
vare, hvor meget og hvornår

• Når man fra sin fødevarevirksomhed leverer fødevarer til en anden 
fødevarevirksomhed, skal man vide hvem til, hvilken vare, hvor meget og hvornår

• Når man fra sin fødevarevirksomhed leverer fødevarer til endelige forbrugere, er der 
ikke krav om, at man skal have sporbarhed til den endelige forbruger

• Endelige forbrugere oplyses om problemer gennem dagspressen, ved opslag på 
hjemmeside, på opslagstavle i butikken osv.
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Generelle bestemmelser om indretning

• Indretningen skal passe til dine aktiviteter.

• Opbevaring og håndtering af fødevarer skal foregå i lokaler, 
der er indrettet til formålet.

• Det betyder blandt andet, at lokalerne skal have en passende 
størrelse og være indrettet og udformet, så der er mulighed 
for en god hygiejnemæssig praksis og effektiv rengøring.
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Andre hygiejnekrav, fx:

• Toiletter og forrum

• Vaske

• Rengøring og desinfektion

• Køleopbevaring

• Undgå krydsforurening

• Varmebehandling, varmholdelse og nedkøling

• Affald

• Skadedyrssikring

• Personlig hygiejne og fravær ved sygdom
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Varemodtagelse og sporbarhed

• Varen skal være i orden ved modtagelsen (fx emballage intakt, 

holdbarhed og temperatur)

• Du skal have styr på og kunne dokumentere, hvorfra og hvornår du 

har fået en fødevare leveret, og til hvem og hvornår varerne – evt. i 

forarbejdet form - er leveret til andre fødevarevirksomheder

• Det skyldes, at du skal kunne foretage en hurtig og effektiv 

tilbagetrækning af farlige fødevarer fra markedet og dermed 

beskytte forbrugerne
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Farlige fødevarer og tilbagetrækning
• Farlige fødevarer dækker både fødevarer, der er sundhedsskadelige, og fødevarer, der 

er uegnede til konsum. 

• Hvis nogle af dine fødevarer har forårsaget sygdom eller mistænkes for at kunne være 
sygdomsfremkaldende, skal du
• hurtigst muligt kontakte Fødevarestyrelsen 72276900
• hurtigst muligt trække varerne tilbage, hvis du har solgt fødevarer til andre 

virksomheder

• Hvis din leverandør trækker en fødevare tilbage, skal du
• straks ophøre med at bruge/sælge fødevaren
• hurtigst muligt trække varerne tilbage, hvis du har solgt  fødevaren til andre 

virksomheder
• hvis du har solgt fødevarer til forbrugerne, skal du også kalde varerne tilbage. En 

tilbagekaldelse kan fx ske ved at sætte skilte op i din butik.

• Læs mere i ”Tilbagetrækningsvejledningen”.
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Tilbagetraekningsvejledn
ingen/Sider/default.aspx
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Risikoanalyse og evt. egenkontrolprogram

• Egenkontrollen er med til at sikre, at din virksomhed 
producerer sikre fødevarer.

• Et egenkontrolprogram består blandt andet af:

• Risikoanalyse

• Procedurer

• Dokumentation
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Egenkontrol

• Hvor kan jeg hente hjælp:

• Fødevarestyrelsens hjemmeside:

• https://www.foedevarestyrelsen.dk/Kontrol/Egenkontrol/Sider/Forside.a
spx

• Søgeord:

• Risikoanalyse

• Eksempel på egenkontrolprogram

• Brancheorganisationer

• Konsulenter
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Mærkning af fødevarer

• Sikre forbrugerne tilstrækkelige oplysninger til at de 
kan foretage valg af fødevarer på oplyst grundlag

• Mærkningen skal være korrekt og må ikke vildlede 
forbrugeren

• Færdigpakkede fødevarer = mærkning med alle 
obligatoriske oplysninger

• Ikke færdigpakkede fødevarer og særlige 
salgssituationer = begrænset mærkning/oplysning

• Varestandarder og handelsnormer – særlige regler for 
visse grupper af fødevarer

• Find lovstof og vejledning på www.fvst.dk
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Hvornår er en fødevare færdigpakket?

• En fødevare er færdigpakket, når den er helt eller delvist indpakket i 
emballage, inden den udbydes til salg til den endelige forbruger. Det 
vil sige, at forbrugeren skal åbne eller ændre emballagen for at få 
adgang til indholdet.

• Fødevarer anbragt i en lukket - men ikke nødvendigvis forseglet 
indpakning – f.eks. dåser, papæsker, folie eller film

• Særligt for frugt og grønt – individuelt filmet frugt og grønt er ikke 
færdigpakninger (f.eks. agurker og blomkål)
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Ikke færdigpakkede fødevarer og særlige salgssituationer

• Fødevarer fremstillet, pakket og udbudt til salg inden for samme butik med 
henblik på direkte salg:
- til samme salgsdag: Ingen mærkning, dog skal allergene ingredienser kunne oplyses
- til flere salgsdage: Mærkning med visse undtagelser (§ 15): f.eks. kan ingrediensliste 
udelades, dog skal ingredienser kunne oplyses inkl. allergene ingredienser

• Fødevarer pakket på anmodning af forbrugeren, f.eks. pizza og salater:
- Ingen mærkning, dog skal allergene ingredienser kunne oplyses

• Ikke-færdigpakkede fødevarer, f.eks. restaurant:
- Ingen mærkning, dog skal allergene ingredienser kunne oplyses
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Obligatoriske mærkningsoplysninger 

• Varebetegnelse

• Ingredienser

• Mængdeangivelse af ingredienser

• Nettoindhold

• Holdbarhedsangivelse

• Navn/firmanavn/adresse

• Oprindelse

• Brugsanvisning

• Alkoholindhold

• Næringsdeklaration (undtagelser)
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Vigtige pointer vedrørende mærkning og information

• Mærkning skal være på dansk
• eller andre sprog, der i det konkrete tilfælde kun ved uvæsentlige 

forskelle i stavning adskiller sig fra dansk.

• Undgå vildledning og anpris korrekt, klart og letforståeligt
• både på menukort, mærkning og mundtligt.

• Der skal oplyses om allergene ingredienser for alle fødevarer – også på 
restauranter
• der skal som minimum være et skilt, hvorpå det står, at oplysninger om 

allergene ingredienser kan fås mundtligt på forespørgsel.
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Holdbarhedsmærkning – to typer 

”Sidste anvendelsesdato”

• Anvendes på fødevarer, som kan udgøre 
en sundhedsrisiko, hvis de spises efter 
udløb og på fødevarer, som er 
mikrobiologisk meget let fordærvelige

• Eksempler: røget fisk, skiveskåret pålæg, 
spiseklare pålægssalater

• ”Sidste anvendelsesdato” mærkning 
medfører at fødevaren skal kasseres, når 
datoen er overskredet

”Bedst før”

• Anvendes på fødevarer, som 
kvalitetsmæssigt forringes til at være 
uegnede som menneskeføde, inden de 
evt. kommer til at udgøre en risiko

• Eksempler: Kiks, tørret pasta, kød (som 
er stabiliseret), brød

• ”Bedst før” varer kan godt anvendes 
efter udløb af datoen og må også 
markedsføres, hvis de adskilles fra andre 
varer
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Hvordan fastsættes holdbarheden?

• Producentens ansvar

• Faglig vurdering – af en faguddannet person

• Kriterier: Råvarekendskab, proceshygiejne, 
opbevaring, temperatur og håndtering

• Risikovurdering i forhold til, om det er en fødevare, der 
kan blive farlig
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Varestandarder og handelsnormer

Vær opmærksom på, at der for visse fødevaregrupper findes særlige krav til mærkning og sammensætning

Eksempler: 

• Æg og fjerkrækød

• Olivenolie

• Mælk og mejeriprodukter

• Frugt og grønt

• Okse- og kalvekød

• Fiskevarer og akvakulturprodukter

• Chokolade

• Honning

• Vin

/ Fødevarestyrelsen45



Find mere information om mærkning på www.fvst.dk

• Mærkningsvejledningen

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Side
r/default.aspx

• Handelsnormer og varestandarder

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Handelsnormer-og-
varestandarder.aspx

• Guides 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/default.aspx#k=oksek%C3
%B8d
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Fødevarekontaktmaterialer (FKM)

• Fødevarestyrelsen godkender ikke FKM

• Anvend kun egnede materialer til fødevarer

• Efterspørg mærkning og brugsanvisning – og efterlev det

• Overensstemmelseserklæring kan fås ved køb af FKM engros

/ Fødevarestyrelsen / Titel på præsentation47



Eksempler på andre bestemmelser om dyr og animalske 
fødevarer

• Fodring, handelsnormer for æg, økologi

• Velfærd for æglæggende høner, under 350 høner

• Velfærd for æglæggende høner, 350 høner eller flere

• Rutineovervågning af fugleinfluenza

• Vaccination mod Newcastle Disease
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Fodring, handelsnormer for æg, økologi

• Det er forbudt at fodre dyr med køkken- og madaffald. Det er dog muligt at 
anvendes visse restprodukter fra fødevareproduktion som foder. Læs mere 
på styrelsens hjemmeside 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Fodring_af_dyr_med_rester_fra_fod
evareproduktion.aspx

• Stalddørssalg af æg, herunder salg af egne æg fra gårdbutik beliggende på 
produktionsstedet, er undtaget fra handelsnormerne for æg. Hvis 
producenten vælger at gøre brug af undtagelsen, må der ikke anvendes 
kvalitetskriterier eller vægtsortering.  

• Der er særlige regler for økologisk produktion. Reglerne og kontrollen 
foretages af Landbrugsstyrelsen. Læs mere på lbst.dk eller kontakt 
Landbrugsstyrelsen.
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Velfærd for æglæggende høner, under 350 høner

Besætninger med æglæggende høner er omfattet af de krav, der fremgår af 
bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af 
landbrugsdyr: https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=880

Der er tale om overordnede regler, som finder anvendelse på hold af alle 
landbrugsdyr

• Reglerne angår generelle krav til personale, tilsyn, husning, udendørs hold, 
automatiseret eller mekanisk udstyr, vand og foder m.v., avlsmetoder samt optegnelser 
over anvendt medicin og antallet af døde dyr, der er konstateret i forbindelse med hvert 
enkelt tilsyn.
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Velfærd for æglæggende høner, 350 høner eller flere

Udover de generelle krav  er der fastsat specifikke regler i bekendtgørelse nr. 
881 af 28. juni 2016 om beskyttelse af æglæggende høner: 
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=183316

Reglerne angår krav til indretning og drift, herunder krav til belægningsgrad, 
siddepinde, strøet areal m.v. 
En oversigt over reglerne findes på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Æglæggende-høns'-opvækst.aspx

Mærkning af æg med fx ”skrabeæg” eller ”frilandsæg” skal ske i 
overensstemmelse med handelsnormerne: 
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/lovstof/Sider/Handelsnormer-og-
varestandarder-lovstof.aspx
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Rutineovervågning af fugleinfluenza

Ejere af høns, kalkuner, ænder, gæs samt opdrættet fjervildt skal sørge 
for, at der rutinemæssigt sendes prøver til undersøgelse for 
fugleinfluenza, hvis de har mere end 100 stk. af sådanne dyr.

• Prøvefrekvensen varierer afhængig af fjerkrækategorien. Fx skal udegående 
æglæggere testes 4 gange om året.

• Ved omsætning af fjerkræ eller fjervildt skal disse ledsages af dokumentation for 
prøvetagning. 

Læs mere på Fødevarestyrelsens hjemmeside:

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Overv%C3%A5gning-af-fugleinfluenza-
i-fjerkr%C3%A6-og-opdr%C3%A6ttet-fjervildt.aspx
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Vaccination mod Newcastle Disease

Fjerkrækategorier, der skal vaccineres:

• Centralopdrætnings- og opdrætningsvirksomheder
• Formerings- og konsumægsvirksomheder
• Avlsvirksomheder med erhvervsmæssig produktion
• Slagtekyllingeproduktion, hvor dyrene går ude eller opnår en alder på over 10 uger
• Slagtekalkunproduktion
• Fjerkræ, der samles til skuer, udstillinger o.l.
• Fjerkræ, der omsættes via markeder, samlinger o.l.
• Duer, der deltager i kapflyvninger, konkurrencer, udstillinger eller lignende.

Yderligere information fås på Fødevarestyrelsens hjemmeside:
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Newcastle-disease.aspx
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