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Landbrug & Fødevarer har fået bevilget midler fra Fjerkræafgiftsfonden til en 
række projekter indenfor slagtefjerkræområdet. Der gives nedenfor en status 
på aktiviteterne. Hvis der er uddybende spørgsmål til projekterne, så er man 

meget velkommen til at kontakte medarbejderne i Landbrug & Fødevarer. 
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    Yderligere information: 

    Stig Munck Larsen, Chefkonsulent 

    M +45 5167 1544   I   E sml@lf.dk 

 

Markedsadgang og afsætningsfremme  
 

 

Formål med projektet 

Formålet er at styrke fjerkræsektorens økonomiske fundament gennem øget afsætning af fjerkrækød på 

de globale markeder med primær fokus på hovedmarkederne i Asien, Afrika og Mellemøsten, samt at 

fastholde de eksisterende markeder. I lyset af Brexit sikres, at nye regler om eksport til UK føles tæt, 

således at virksomhederne er klar til implementeringen af disse. 

 

 

 

Status pr. marts 2022 

 

• Handelssag med Sydafrika – mødeaktiviteter 
 

Sydafrika indførte i januar 2022 foreløbig antidumpingtold på import af fjerkrækød fra en lang række 

EU-lande, herunder Danmark samt Brasilien. L&F har i samarbejde med sektoren deltaget aktivt i at 

forsvare de danske virksomheders eksport mod uretfærdig anklage om prisdumping, der skulle have 

ført til skade for den Sydafrikanske fjerkræindustri.  

 

I den anledning havde L&F arrangeret et omfattende besøgsprogram i Sydafrika i marts måned med 

deltagelse af den Europæiske fjerkræorganisation AVEC. Formålet med besøget var at fremføre de 

danske/EU-synspunkter i sagen samt at sikre alliancer med de relevante partnere med samme 

interesser, herunder importørforeningen.  

 

Der blev desuden afholdt møde med en sydafrikansk NGO, der aktivt på de sociale medier og i 

åbne kampagner arbejder for stop af import af fjerkrækød. Mødet havde således til formål at forklare 

den danske (og EU’s) produktions- og forretningsmodel, der ikke har til hensigt at prisdumpe ved 

eksport til Sydafrika.  

 

Endelig afholdtes møder med de sydafrikanske handels- og veterinærmyndigheder for at drøfte den 

verserende sag samt hvilke gensidige EU-Sydafrika tiltag, der skal overvejes for at sikre en fremtidig 

samhandel uden handelsbarrierer.  

 

Konkret er udfordringen, at Sydafrika de facto ikke åbner for import fra Danmark og andre EU-lande, 

så længe landene er ramt af fugleinfluenza og dermed ikke accepterer regionaliseringen, ligesom 

Sydafrika de sidste par år har holdt importen lukket trods landenes AI-fri status. Der arbejdes 

således på, at der mellem EU og Sydafrika under den gældende frihandelsaftale kan indgås en 

aftale om fremtidig gnidningsfri samhandel uden fuld import-stop af fjerkrækød ved udbrud af 

fugleinfluenza, men at der indgås en EU-Sydafrika aftale om regionalisering.      
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    Yderligere information: 

    Stig Munck Larsen, Chefkonsulent 

,    M +45 5167 1544   I  E sml@lf.dk 

 

Halal og certificering 
 

 

Formål med projektet 

Formålet er, gennem en transparent og effektiv halalcertificering, at øge afsætningen af fjerkrækød  

på de markeder, hvor der stilles krav om halalcertificering af kød og produkter. Gennem videns-

opbygning om halal og etablering af netværk og relationer, sikres både viden om seneste tiltag inden  

for de globale halalstandarder samt hurtigere adgang til kompetente myndigheders behandling af  

sager om halalgodkendelse.  

 

 

 

Status pr. marts 2022 

     

• Arbejdet med halal-certificeringsvirksomhederne 

Islamisk Center for Halal (ICH) blev tidligere udskilt af Islamisk Kulturcenter (ICC) som en 

selvstændig juridisk og økonomisk enhed for at sikre adskillelse mellem kultur/religion og halal.  

Som følge af ændringer i ICC’s bestyrelse har der været overvejelser om at ændre på strukturen, 

således at ICH skulle underlægges ICC. Dette har L&F ikke støttet, da det er vigtigt, at halal- 

certificeringsvirksomhederne arbejder uafhængigt af politisk/religiøs involvering.  

 

Det er aftalt, at ICH fortsætter som i den gældende struktur som en selvstændig enhed, og at  

der arbejdes på at udvikle ICH med henblik på muligheden for at kunne blive godkendt til nye 

markeder, herunder særligt i Mellemøsten og eventuelt Malaysia på sigt.  

For at undgå afhængighed af få halal-certificeringsvirksomheder arbejdes der på muligheden for  

at kunne tiltrække flere halal-operatører til Danmark    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere information: 
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Sygdomsforebyggelse og veterinært beredskab for slagtefjerkræ  
 

 

 

Formål med projektet 

Afsætning af fjerkræ og fjerkrækød i Danmark, EU og på 3. landes markeder er afhængig af, at 

Danmark er fri for en række alvorlige, smitsomme fjerkræsygdomme, og at fødevaresikkerheden er høj. 

Formålet med projektet er at forebygge og bekæmpe sygdomme på det fjerkræveterinære område samt 

at forebygge og håndtere både kendte og uforudsete risici, som kan true fødevaresikkerheden. Projektet 

består af overvågning, kontrol og veterinært beredskab for en række smitsomme fjerkræsygdomme og 

zoonoser samt formidling af viden vedrørende disse til interessenter.  

 

Projektet varetager dels kontrol, forebyggelse og vidensindsamling i relation til Salmonella, 

Campylobacter, Aviær Influenza (AI) og andre sygdomme samt udarbejdelse af statistikker vedrørende 

forekomst af zoonoser og udbrud af smitsomme fjerkræsygdomme. Derudover sikrer projektet 

fremsendelse af materiale til udtagning og forsendelse af prøver for Salmonella og Campylobacter til alle 

producenter, samt afholdelse af analyseomkostninger for mistankeprøver udtaget for Infektiøs Bronkitis.  

 

Projektet har i år sikret løbende opgørelser over sygdomsforekomsten i den danske fjerkræbranche.  

Der udarbejdes løbende oversigter, der offentliggøres i Erhvervsfjerkræsektionens månedsblad. 

Samtidigt afleveres der hver måned flere forskellige udtræk og statistiske oversigter fra zoonose-

databasen til FVST, DTU, ministerier, etc. I forbindelse med specifikke sygdomsudbrud handles der 

øjeblikkeligt og sikres servicering af virksomheder og producenter med varetagelse af problemløsning 

på alle opståede sager som følge af udbruddet. Der sikres ligeledes løbende faglige indspark til ny 

lovgivning og ændret lovgivning til myndighederne. På baggrund af de input, vi får både fra 

medlemsvirksomheder og producenter, sikrer vi, at produktionen får den bedst mulige bistand og 

information for at sikre sygdomsforebyggelsen i slagtefjerkræ. 

 

 

Salmonella 

 
Der har ikke været nogen fund af Salmonella i hverken avls-, centralopdræt- eller formeringsleddet. 

Der er konstateret Salmonella i en enkelt slagtekyllingeflok i 2022 (en mindre flok med 1.000 dyr).  

Der var tale om smitte med S. Newport.  

 
 
 

IB 

 
Vi får stort set ingen prøvesvar ind på analyser for IB. Og dem, vi får ind, er negative. Så det må indtil 

videre betragtes som værende et roligt år med meget få udbrud af IB.  
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Fugleinfluenza 

 

Ingen nye udbrud 🤞 

Alle zoner i Danmark er nu ophævet.  

Danmarks selverklæring om AI-fri status er den 16. marts 2022 blevet offentliggjort på OIE’s 

hjemmeside, hvilket betyder, at vi har generhvervet vores status som et land fri for højpatogen 

fugleinfluenza i overensstemmelse med bestemmelserne i Terrestrial Animal Health Code.  

Ved et nyt udbrud af HPAI i fjerkræ vil vi miste vores fri status igen.  

 

Alt fjerkræ skal fortsat være indelukket eller under overdækning (jf. Fødevarestyrelsens retningslinjer). 

Sidste år blev kravet om indelukning først ophævet den 29. maj 2021.  

Herunder en oversigt over udbruddene og status på dem: 

 

 

 

 

Forekomst af højpatogen fugleinfluenza i de vilde fugle i Danmark 

 

Indsendelser af døde vilde fugle er faldende. Blandt dem, der indsendes, findes der dog fortsat smitte  

i flere af dem.  

 

I 1. kvartal af 2022 er der nu undersøgt 120 fugle, og 61 af disse var positive. 51 % af de undersøgte 

fugle var dermed positive.  

 

 

https://www.oie.int/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/
https://www.oie.int/en/what-we-offer/self-declared-disease-status/
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Kort over fund i døde vilde fugle (4. kvartal 2021 og 1. kvartal 2022) 

 

Forekomst af højpatogen fugleinfluenza i Europa: 

Der kommer fortsat nye udbrud i Europa. Især Frankrig er hårdt ramt pt. Italien er nu oppe på 315 

udbrud. Frankrig har nu haft 529 udbrud, og de har haft over 100 udbrud bare den sidste uge.  

 

Årsagen til de mange udbrud i Frankrig i den sidste uge menes at være en storm, der har været  

i området. Herunder tabel og diverse kort over fund i de forskellige lande. 
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    Yderligere information: 

 

    Mie Nielsen Blom, Chefkonsulent 

    M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk 
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Campylobacterhandlingsplan  

 

’Handlingsplan for campylobacter i slagtekyllinger, fødevarer og det omgivende miljø, 2018 – 2021’ 

startede i januar i 2018 og sluttede med udgangen af 2021. Landbrug & Fødevarer deltager i såvel 

styre- som arbejdsgruppe. Planen har haft en række indsatsområder, både inden for 

slagtekyllingeproduktionen, men også med at se på andre smittekilder og smitteveje.  

I regi af handlingsplanen følges forekomsten af campylobacter i flokkene af slagtekyllinger,  

se nedenstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den procentvise forekomst af campylobacter-positive flokke af slagtekyllinger.  

 

Målet i handlingsplan 3 var at fastholde den lave forekomst, der blev set i 2017, den gule kurve.  

Som det fremgår af grafen, er det den laveste forekomst i hele perioden. En medvirkende faktor til  

dette kan meget vel være den våde og kolde sommer, der var i 2017. Forekomsten af positive flokke  

i 2017 samlet var 17,3 %. Handlingsplan 3 sluttede med en forekomst af positive flokke i 2021 på  

19,1 %, hvilket må siges at være pænt.  

En ny handlingsplan, nummer 4, for Campylobacter i slagtekyllinger, fødevarer og miljø er udarbejdet  

i arbejdsgruppen og godkendt i styregruppen. Handlingsplanen er sendt videre til godkendelse i 

Departementet og i ordførerkredsen. Den endelige godkendelse forventes at foreligge meget snart. 

Handlingsplanen, som bygger videre på viden og erfaring opnået i de tidligere planer, vil være  

gældende i perioden 2022-2026.  

 

 

    

 

    Yderligere information: 

 

    Lene Lund Lindegaard, Chefkonsulent 

    M +45 5190 1597  |   E lls@lf.dk  
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Fødevare- og veterinære Forhold 

 
 

Formål med projektet  

Projektet indeholder faglig-tekniske aktiviteter til støtte for branchen samt overvågning og formidling  

af veterinære og fødevaresikkerhedsmæssige krav og regler - nationale såvel som fra relevante 

tredjelands- markeder. Projektet er baseret på en mangeårig indsats og har betydning for kvaliteten  

af og tilliden til branchens produkter og dermed sektorens mulighed for afsætning i EU såvel som til 

en lang række tredje- landemarkeder.  

Projektet sikrer, at fjerkræbranchens slagterier opdateres med hensyn til lovgivningskrav vedr. 

fødevaresikkerhed, hygiejne, biocider, mærkning, fødevarekontaktmaterialer m.v.  

Desuden sikrer projektet besvarelse af spørgeskemaer, forberedelse, koordinering, deltagelse samt 

opfølgning i forbindelse med myndighedsinspektioner fra tredjeland og SANTE-F.  

Projektets resultater formidles ad hoc, for eksempel via nyhedsbreve, temadage, netværksmøder m.v.  

 

 

Japans ”The third free countries list” 

 
På de japanske myndigheders hjemmeside ligger en liste over lande, regioner eller zoner  

(Third free countries), som Japan anser som fri for højpatogen og lavpatogen aviær influenza,  

og godkendt til at eksportere fjerkræ og fjerkrækød m.v. til landet. Link til MAFF’s side:  

https://bit.ly/Maff-Nyheder 

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på ”The third free countries list” for at se, om der er kommet 

ændringer, og vi beskriver ændringerne kort på dette link:  

https://bit.ly/japans-the-third-free-countries-list  

Fra 4. december 2021 til og med 8. marts 2022 har der været følgende ændringer  

(alfabetisk rækkefølge): 

Ændringer vedr. Poultry and Poultry meat, etc. (fjerkræ og fjerkrækød m.v.): 

• Bulgarien er blevet regionaliseret (2/3) 

• Canada har fået ændret regionalisering (14/1, 4/2) 

• Filippinerne er blevet gennemstreget (22/2)  

• Frankrig har fået ændret regionalisering (27/12, 28/12, 18/1, 14/2, 21/2, 7/3) 

• Holland har fået ændret regionalisering (27/12, 25/1, 4/2, 21/2, 3/3) 

• Portugal er blevet gennemstreget (7/12) 

• UK har fået ændret i regionalisering (7/12, 13/12, 16/12, 27/12, 11/1, 14/2) 

• Ungarn har fået ændret i regionalisering (28712) 

• USA har fået ændret i regionalisering (13/1, 10/2, 21/2, 22/2, 25/2, 3/3) 

• Østrig er blevet gennemstreget (29/11) 

 

https://bit.ly/Maff-Nyheder
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Lovgivnings-Nyt  

 
Lovgivnings-Nyt dækker udvalgte områder af lovgivningen, som skal overholdes ved produktion af kød 

og kødprodukter. Hovedfokus i nyhedsbrevet ligger på hygiejne, mærkning og sammensætning af kød 

og kødprodukter og berører f.eks. ikke arbejdsmiljølovgivning, lovgivning rettet mod primær produktion 

eller lovgivning som omhandler indtransport og aflivning. Det tilstræbes at omtale relevant lovgivning 

indenfor emneområdet, men nyhedsbrevet giver ikke sikkerhed for, at alt ny lovgivning omtales. 

Lovgivnings-Nyt indeholder også et afsnit omkring ”Mulige nye lovinitiativer”.  

Herudover gøres opmærksom på, at det altid vil være den i Retsinformation eller EUR-Lex gældende 

udgave af specifik lovgivning som er gyldig uanset, hvad der måtte være anført i f.eks. ældre udgaver  

af ”Lovgivnings-Nyt”. Lovgivnings-Nyt kan findes her:  

 

https://bit.ly/Lovgivnings-Nyt 

Siden sidste nyhedsbrev har der været udsendt tre udgaver af Lovgivnings-Nyt i hhv. december 2021  

og januar og februar 2022. Af relevante emner kan nævnes: 

 

 

Forbud mod anvendelse af titadioxid (E171) 

Kommissionen har udsendt Kommissionens forordning (EU) 2022/63 af 14. januar 2022 om ændring  

af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1333/2008 for så vidt angår 

fødevaretilsætningsstoffet titandioxid (E 171). 

På baggrund af en risikovurdering fra EFSA som konkluderer, at titandioxid (E171) ikke er sikkert at 

anvende i fødevarer, forbydes stoffet. Forbuddet betyder, at farvestoffet bliver fjernet fra EU’s liste 

over tilladte fødevaretilsætningsstoffer. 

Forordningen trådte i kraft 7. februar 2022. Indtil 7. august 2022 kan fødevarer, der er fremstillet i 

overensstemmelse med de indtil da gældende regler, fortsat markedsføres. Efter denne dato kan varen 

fortsat markedsføres indtil datoen for mindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato.  

Link til forordning:  

 

https://bit.ly/Forordning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/Lovgivnings-Nyt
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Bekendtgørelse om fødevarekontrol  

Fødevarestyrelsen har udsendt bekendtgørelse nr. 2121 af 23. november 2021 om fødevarekontrol  

og offentliggørelse af kontrolresultater. Ændringerne består i det væsentligste i en udmøntning af  

den del af Fødevareforlig 4, som vedrører smileyordningen. 

I hovedtræk sker der følgende ændringer: 

• Ordningen omkring elitevirksomheder afskaffes (tidligere §3 og 4). Elitestatus ophører for  

alle virksomheder 1. januar 2022. Senest 31. marts 2022 skal virksomhederne have fjernet 

elitesmileymærket fra indgangsparti, digitale platforme og øvrig markedsføring (§29).  

Elitesmiley forbliver på kontrolrapporten, indtil ny kontrolrapport er modtaget.  

Elitevirksomheder får status som virksomheder med reduceret kontrolfrekvens jf. bilag 2-5. 

 

• Smileykategoriseringen ændres fra 4 smiley til 3. Der vil derfor nu være en glad smiley  

(ingen anmærkninger), en mellemfornøjet smiley (indskærpelser, påbud, forbud eller  

daglige tvangsbøder) og en sur smiley (bødeforlæg, politianmeldelse, m.m.) (bilag 6). 

 

• Kravet om offentliggørelse af de seneste kontrolrapporter eller link til disse på egne 

hjemmesider udvides til også at gælde andre digitale platforme, hvor virksomhederne 

sælger produkter omfattet af fødevarelovgivningen. Dette krav er gældende fra 1. april  

2022 (§24 og §28). 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2022 med undtagelse af kravet om at vise de sidste 4 

kontrolrapporter på digitale platforme, som først træder i kraft 1. april 2022 og kravet om fjernelse  

af elitesmiley, som træder i kraft 31. marts 2022. Bekendtgørelse nr. 1397 af 12. december 2019  

med samme navn ophæves 1. januar 2022. 

 

Til orientering kan der på Fødevareministeriets hjemmesides findes information om ændringerne i 

smileyordningen: 

https://bit.ly/Smileyordningen 

 

 

Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater på fødevareområdet 

Fødevarestyrelsen har ophævet Bilag 3 i kontrolvejledningen og i stedet udarbejdet en separat 

vejledning med titlen ”Vejledning om offentliggørelse af kontrolresultater på fødevareområdet”. 

 

Vejledning beskriver retningslinjer for offentliggørelse af resultater af Fødevarestyrelsens kontrol  

på fødevareområdet. Vejledningen omhandler både Fødevarestyrelsens og virksomhedernes 

forpligtelser i forhold til offentliggørelse af kontrolresultater. Meget af vejledningen omhandler 

forhold i detail, men kapitel 8 beskriver kontrolrapporter på egen hjemmeside og forhold omkring  

dette. 

Vejledningen og tekst omkring ophævelse af bilag 3 i kontrolvejledningen kan findes her: 

https://bit.ly/Kontrolvejledning 
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Kontrolkampagner 2022 

Fødevarestyrelsen har lagt oversigten over kontrolkampagner i 2022 ud på deres hjemmeside. 

https://bit.ly/Kontrolkampagner 

 

Af relevante kampagner på fødevareområdet kan nævnes: 

 

• Mærkning af færdigpakkede fødevarer (jun. – dec.) 

• Ernærings- og sundhedsanprisninger på dagligvarer (jan.- sept.) 

• Kontrol af mikrobiologiske kriterier (juli – dec.) 

• Rengøring før opstart (jan. – aug.) 

• Sporbarhed – opfølgning (jan. – okt.) 

• Analytiske kontaminanter (udelukkende prøver) (jan. – sept.) 

 

Som en del af et pilotprojekt kan brancheorganisationer, som er medlem af Dialogforum for kontrol,  

få lov at give input til planlægningen af to kontrolkampagner. Det drejer sig om kampagnen vedr. 

”Kontrol af mikrobiologiske kriterier” samt ”Mærkning af færdigpakkede fødevarer”. Landbrug & 

Fødevarer har tilkendegivet interesse for at bidrage til planlægningen af begge kontrolkampagner. 

 

 

 

Anvendelse af ny økologiforordning (nr. 2018/848) fra 1. januar 2022 

I forbindelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 af 30. maj 2018 om 

økologisk produktion og mærkning af økologiske produkter og om ophævelse af Rådets forordning  

(EF) nr. 834/2007 trådte i kraft 1. januar 2022, har FVST udsendt et nyhedsbrev, der beskriver de 

vigtigste ændringer.  

 

Nyhedsbrevet findes her: 

https://bit.ly/Okologi-regler 

 

Den danske bekendtgørelse og vejledning på økologiområdet er opdateret i denne forbindelse og er 

nævnt nedenfor. 
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Vejledning om økologiske fødevarer m.v. 

Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om økologiske fødevarer m.v., december 2021.  

Vejledningen er revideret i forbindelse med ikrafttrædelse af den nye økologiforordning. 

Vejledningen kan ses på FVST hjemmeside, hvor også de væsentligste ændringer er beskrevet: 

https://bit.ly/Vejledning-okologi 
 

Af relevante ændringer kan nævnes: 

 

• "Økologikontrolerklæringer" erstattes af "økologicertifikater", og der tales nu om,  

at virksomhederne under økologikontrolordningen er "økologicertificeret". Processen  

vedr. fastlæggelse af vilkårene for de økologiske aktiviteter i økologirapporten bibeholdes  

som hidtil. (Se bl.a. afsnit 6.3 og 6.3.9.1.2) 

 

• De nye lister over tilladte tilsætningsstoffer, hjælpestoffer og ikke-økologiske landbrugs-

ingredienser ses af bilag V i forordningen, der i vejledningen kaldes "Positivliste-

økologiforordningen".  Det skal særligt bemærkes, at listen over tilladte ikke-økologiske 

landbrugsingredienser, i bilag V, Del B, er kraftigt reduceret, men at der indtil 31. december 

2022 fortsat også kan anvendes ikke-økologiske landbrugsingredienser nævnt i bilag IX 

 i forordning 889/2008.  Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der under Bilag V,  

Del A, står "fodertilsætningsstoffer" – der burde stå "fødevaretilsætningsstoffer". 

Oversættelsesfejlen er meddelt Kommissionen. (Se bl.a. afsnit 3.2 og 3.3.) 

 

• De nationale tilladelser til anvendelse af ikke-økologiske landbrugsingredienser, der gives  

efter 1. januar 2022, er ikke længere virksomhedsspecifikke men kan anvendes af alle 

fødevarevirksomheder i Danmark. En tilladelse kan gives af seks måneders varighed med  

op til to mulige forlængelser. (Se afsnit 3.4.1.) 

 

• Kun naturlige aromaer, hvor den aromagivende bestanddel består af mindst 95 vægtprocent  

af det udgangsmateriale, der henvises til i varebetegnelsen (fx "naturlig jordbæraroma"),  

må fremover anvendes i økologiske fødevarer. Aromaerne skal endvidere regnes som 

landbrugsingredienser. (Se afsnit 2.3.2.) 

 

• Pr. 1. januar 2024 kan der forventes nye regler om brug af rengørings- og desinfektionsmidler. 

(Se afsnit 4.2.) 

 

• Bemærk overgangsbestemmelserne, som er nævnt i afsnit 1.3.  
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Bekendtgørelse om økologi 

Fødevarestyrelsen har udsendt Bekendtgørelse nr. 2168 af 23. november 2021 om økologiske 

fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 

Bekendtgørelsen er revideret på baggrund af forordning (EU) 2018/848 (økologiforordningen),  

der finder anvendelse fra den 1. januar 2022.  

 

Ud over redaktionelle ændringer kan nævnes følgende relevante ændringer:  

• Fødevarekontaktmaterialer, omfattet af økologiforordningens bilag 1,  

er tilføjet anvendelsesområdet for bekendtgørelsen 

• Muligheden for tilladelse til anvendelse af ikke-økologiske ingredienser i forarbejdede  

fødevarer er indskrevet i bekendtgørelsen. Det er en mulighed, der følger af  

økologiforordningen (§ 9). 

• Detailforhandling af uindpakkede økologiske fødevarer over en bestemt bagatelgrænse  

er nu omfattet af krav om økologicertificering 

 

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022 og samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 48  

af 21. januar 2020 om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v. 

 

 

Oversigt over eksportrestriktioner 

 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksportrestriktioner ligger ”Liste over aktuelle 

eksportrestriktioner” på dette link:  

https://bit.ly/Eksportrestriktioner 

 

Landbrug & Fødevarer går jævnligt ind på oversigten for at se, om der er kommet ændringer,  

og vi beskriver ændringerne kort på dette link:  

https://bit.ly/Oversigt-Eksportrestriktioner 

 

Fra 4. december 2021 til og med 8. marts 2022 har der været nedenstående ændringer/tilføjelser  

i relation til fjerkræ og fjerkrækød (alfabetisk rækkefølge): 

 

• Forenede Arabiske Emirater 

Forenede Arabiske Emirater har som følge af udbrud af HPAI indført forbud mod levende 

tamme og vilde fugle m.m. fra hele Danmark samt forbud mod fjerkrækød og produkter  

samt ikke-varmebehandlede spiseæg fra Region Sjælland (20/12) 

 

Forenede Arabiske Emirater har ændret deres restriktioner, så der nu kun er restriktioner  

for region Midtjylland. Tidligere var der visser restriktioner for hele Danmark (fjerkræ) og  

visse for Region Sjælland (fjerkrækød og produkter, samt visse æg) (13/19). 
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Der har været en fejl på listen over eksportrestriktioner. Der er stadig restriktioner vedr.  

Sjælland og hele Danmark for visse produkter. Det nye er således, at der er restriktioner  

vedr. Region Midtjylland (13/1) 

 

• Hong Kong 

Viborg kommune er tilføjet listen over regioner, hvorfra der er forbud mod eksport af  

produkter fra Danmark (22/12) 

 

Sønderborg kommune er blevet fjernet fra listen og Vordingborg og Lolland kommune er  

tilføjet listen over regioner, hvorfra der er forbud mod eksport af produkter fra Danmark (3/1) 

 

Sorø kommune er tilføjet listen over regioner, hvorfra der er forbud mod eksport af produkter  

fra Danmark (5/1) 

 

Holbæk kommune er tilføjet listen over regioner, hvorfra der er forbud mod eksport af  

produkter fra Danmark (14/2) 

 

• Hviderusland 

Som følge af politisk embargo har Hviderusland indført forbud mod visse levende dyr og 

fødevarer jf. liste som kan ses af oversigt over restriktioner. Forbuddet omfatter også  

fjerkrækød (20/12). 

Der er blevet tilføjet lempelse for varer som importeres på baggrund af importtilladelse  

(17/1). 

 

• Saudi Arabien 

Saudi Arabien har som følge af HPAI indført restriktioner på fjerkrækød og fjerkræprodukter  

fra Region Midtjylland. (6/1) 

 
 

• Singapore 

Viborg, Vordingborg og Lolland kommune er blevet tilføjet listen over restriktioner (4/1) 
 
Sorø kommune er tilføjet og Slagelse kommune fjernet fra listen over restriktioner (12/1).  
 
Vordingborg kommune er fjernet fra listen over restriktioner (7/2) 
 
Holbæk kommune er tilføjet, og Sorø, Viborg og Lolland kommune er fjernet (21/2) 

 

 

World Food Safety Day 

Landbrug & Fødevarer markerer igen i år Codex Alimentarius’ verdensomspændende World Food Safety Day 

tirsdag 7. juni 2022 ved et event. I øjeblikket arbejdes med at sammensætte et spændende program. 

Program og invitation vil kunne findes på vores hjemmeside LF.dk 

  

  Yderligere information vedrørende  

  ovenstående aktiviteter: 

 

   Maj-Britt Albrechtsen, Seniorkonsulet 

   M +45 3083 1065 | E mpa@lf.dk 
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Fjerkrækød: Oversigt over certifikater til eksport 

 
Landbrug & Fødevarer opdaterer regelmæssigt oversigt over certifikater i Fødevarestyrelsens 

certifikatdatabase til brug ved eksport af fjerkrækød og fjerkrækødprodukter. 

Link:  

https://bit.ly/Eksportcertifikater      

 

Seneste liste er fra 14. marts 2022. I forhold til listen af 1. december 2021 er der følgende ændringer: 

 

• De Forenede Arabiske Emirater 

• La 23,0-6763 Nyt certifikat for fersk fjerkrækød og fjerkrækødprodukter 

• Certifikatet er godkendt af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater. 

 

 

 

Ny Kemi- og Biocidindsats 

 
Samtlige af Folketingets partier er enige om en ny fireårig kemiaftale, hvor man blandt andet sætter 

ind mod allergifremkaldende og hormonforstyrrende stoffer. Aftalen, som også omfatter utilsigtet kemi 

i fødevarer er indgået med alle Folketingets partier, og allokerer i alt 304,1 mio. kr. over årene 2022-25 

(herunder også til biocidaftalen). Ved siden af aftalen om en kemi-indsats, er parterne også blevet  

enige om en separat aftale på biocidområdet. Det er den første samlede politiske aftale på området, 

som skal danne rammen for myndighedernes indsatser de næste fire år, og som finansieres med i alt 

38,9 mio. kr. 

 

Læs mere om nyheden på Miljøstyrelsens hjemmeside  

 

https://bit.ly/Kemikalier 

 

Og find indsatserne på nedenstående links. 

• Kemiindsats:  
 
https://bit.ly/Endeligaftale  

 
• Biocidindsats:  

 
https://bit.ly/Styr-på-biociderne 

 

  

 

  Yderligere information vedrørende  

   ovenstående aktiviteter:  

   Stephanie H. Mahrt, Dyrlæge  

   M +45 6010 1491 | E  sthm@lf.dk 
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DIX 

Der er primo marts afholdt møde mellem de tidligere involverede pilotvirksomheder, FVST og  

branchen, med henblik på at sikre enighed om ambitionen og succeskriterierne for DIX.  

 

Da projektet for FVST har vist sig at være noget mere omfattende og komplekst end tidligere  

antaget, er FVST i gang med at nedskalere projektet, så det kan implementeres trinvist.  

FVST er opmærksom på, at anmoder-modulet skal være optimeret i forhold til virksomhedernes 

tilbagemeldinger, før udrulningen af DIX kan igangsættes og udrulningen vil realistisk set tidligst  

blive påbegyndt i efteråret 2022, men formodentlig først i starten af 2023. 

Efterfølgende har FVST udsendt et nyhedsbrev til følgegruppen for erhvervet, hvor der orienteres  

om ovenstående til en bredere kreds. Det er forventningen, at der afholdes møde i følgegruppen  

ultimo april.  

 

 

 

 

     Yderligere information:  

 

     Maybritt Kiel Poulsen, Seniorkonsulent 

     M +45 4025 3888 | E mkpo@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkpo@lf.dk


18 
 

Dyrevelfærd hos slagtefjerkræ  

 

Formål med projektet  

 

Dyrevelfærd i slagtefjerkræproduktionen er til stadighed i fokus både i branchen og i samfundet. 

Projektet har til formål at indsamle viden om dyrevelfærd hos slagtefjerkræ og videregive denne 

information for derigennem at lette implementering af nye tiltag og lovgivning samt at følge op på 

dyrevelfærdsmæssige forhold, således at slagtefjerkræproduktionen kan udvikles og samtidig  

tilgodese forholdene vedrørende dyrenes velfærd.  

 

Projektet handler overordnet om at indhente viden og vejlede primærproduktionen og branchen  

i forhold, der vedrører dyrevelfærd samt at informere borgere og samfund om dyrevelfærd og  

generelle produktionsforhold hos slagtefjerkræ.  

  
Seneste status på trædepudevurderinger i E-kontrollen 

 

Generelt er resultaterne for trædepudekontrollen for de konventionelle kyllinger fortsat rigtig pæne,  
og tendenslinjen for 2021 (den stiplede sorte linje) viser fortsat en nedadgående tendens i løbet af 
året (fra 10 til 9). 2022 er ligeledes startet rigtig godt ud med fortsat lav forekomst af trædepude-
svidninger.  
 

 
 

Det seneste årti har danske slagtekyllingeproducenter gjort en kæmpe indsats for at reducere 

forekomsten af trædepudesvidninger. I de første år så vi en markant reduktion i den gennemsnitlige 

trædepudescore, som det fremgår af nedenstående figur. Det lykkedes desuden at opnå et stabilt 

niveau hen over året og dermed at undgå de markante sæsonudsving, som var en udfordring,  

da indsatsen mod trædepude-svidninger for alvor blev sat i gang. 
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Nedenstående figur viser den procentvise fordeling af hold i E-kontrollen, der har fået henholdsvis under 

40 point, mellem 40 og 80 point, mellem 80 og 120 point og over 120 point i perioden 1. februar 2009 til 

15. juni 2021. Her ses det, at langt størstedelen af flokke, der er slagtet i Danmark de senere år, er gået 

gennem trædepudevurderingen uden anmærkninger. De forholdsvis få flokke, der har fået en score på 

over 40 point, har primært ligget i kategorien 40-80 point, mens få flokke registreres i de alvorlige 

kategorier (over 80 point).  

 

 

 

Fra hver flok, der slagtes på slagteriet, udtages 100 fødder til vurdering af trædepudesvidninger. 

Fødderne inddeles i tre kategorier, der her kaldes 0, 1 og 2.  

 

Kategori 0 omfatter fødder uden trædepudesvidninger og giver 0 point.  

Kategori 1 omfatter fødder med mindre alvorlige trædepudesvidninger og giver 0,5 point. 

Kategori 2 omfatter fødder med alvorlige trædepudesvidninger og giver 2 point.  

 

Andre aktiviteter 
 

Der er under dette projekt, blevet brugt en del ressourcer i indeværende kvartal på Kyllingestalden.dk i 

form af presseberedskab, Q & A, svar på henvendelser, etc.  

 

 

 

Yderligere information om  

ovenstående aktiviteter: 

Mie Nielsen Blom, Chefkonsulent 

M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk  

mailto:mnb@lf.dk
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    Yderligere information: 
 
    Jette Søholm Petersen,   

    Chefkonsulent, SEGES 

    M +45 2171  7715  |   E jtp@seges.dk 

 

Programmering og strøm til POULTRY-modul i Landbrugets klimaværktøj 

 
Formål med projektet 
  
Projektets formål er at give fjerkræproducenter mulighed for at beregne produktionens klimaaftryk på 
produktniveau og vurdere tiltag, der kan reducere klimabelastningen per kg produkt. Dette opnås ved at 
programmere et POULTRY-produkt-modul og gøre det let for fjerkræproducenter at overføre information 
til ESGreen Tool og beregne et præcist klimaaftryk per kg kylling og æg. 
 
 
 

Indhold 

Dette projekt knytter sig tæt til projektet ESGreen Tool (tidligere Landbrugets klimaværktøj) og sikrer,  
at regneark, med fjerkrædata fra 2021-projektet Landmandens Klimaværktøj – Fjerkræ, programmeres  
i ESGreen Tool og kan anvendes selvstændigt. Herved bliver det muligt at beregne et præcist klima-
aftryk for fjerkræprodukterne kyllingekød og konsumæg for de landmænd, som ønsker det.  
Projektets aktiviteter er fordelt på 3 delopgaver:  
 
Delopgave 1: Programmering af POULTRY-modul - milepæle: 

• Koordinering af fjerkræproduktregneark med produktregneark for gris, kvæg og planteavl 

• Sikring at klimaftrykket korrigeres for fjerkrægødningen, f.eks ved levering til biogasanlæg 

• Indlæsning af POULTRY-modul flowdiagrammer i SEGES Jira software system 

• Dokumentation af programmering og overførsel til Test-miljø 

 
Delopgave 2: Test og tilretning af POULTRY-modul - milepæle: 

• Første runde test og tilretning af POULTRY-modul med producenter og konsulenter  

fra Rådgivningsvirksomhederne, slagterier og ægpakkerier samt L&F 

• Anden runde test og tilretning af POULTRY-modul  

• Beskrivelse af metode for automatisk dataoverførsel fra programmerne:  

L&F E-kontrol slagtekyllinger og æg samt KIK og ACQP 

 

Delopgave 3: Deling af viden om fjerkræ - muligheder i ES Green Tool - milepæle:  

• Artikler i relevante medier og nyhedsbreve 

• Demonstrationsvideoer og vejledning om POULTRY-modul i ESGreen Tool  
 

 

Status 

Delopgave 1:  

• Koordinering af fjerkræregneark med gris, kvæg og planteavl er i gang 

• Mulighed for at korrigere klimaaftryk for gødningshåndtering i biogasanlæg undersøges 

• Beskrivelse af metode for automatisk dataoverførsel fra L&F E-kontrol samt KIK  
og ACQP er klar til at gå i gang 

• SEGES Digital har besluttet, at POULTRY modulet er det første produktmodul,  
der bliver programmerer ind i ESGreen Tool 

 
Delopgave 2: Test af POULTRY modul går i gang i 2. kvartal, når programmeringen er startet. 
 
Delopgave 3: I FjerkræNyt nr. 1 d. 7/3 var der projektintro og invitation til Landbrugets Klimadage,  
                      hvor SEGES og DLBR introducerer ESGreen Tool. Læs mere her: tilmeld.dk/klimadag.  
 
 

 

https://www.tilmeld.dk/klimadag?utm_source=fjerkraenyt&utm_medium=nyhedsbrev&utm_campaign=klimadag&utm_content=fjerkraenyt

