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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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Markedsåbning og afsætningsfremme Asien  
 

 

Formål med projektet 

Formålet er at øge afsætningen af fjerkrækød på de asiatiske markeder. Der skal både arbejdes  

for at sikre adgang til vanskelige markeder som det kinesiske samt for at fastholde og øge markeds-

andelen på eksisterende asiatiske markeder. Ved en åbning af det kinesiske marked forventes  

at der umiddelbart derefter indgås kontrakt med kinesiske aftagere. Forventningen er, at der kan 

afsættes flere produkter til favorable priser. 

 

 

Status for 2021 

 

• Der har været gennemført en række webinars arrangeret af både de britiske myndigheder  

og af Fødevarestyrelsen for at give løbende status for arbejdet med at udrulle Brexit og  

implementere regler og procedurer for samhandlen efter 1. oktober 2021, hvor der vil være  

krav om medfølgende sundhedscertifikat ved eksport til UK.  

 

Virksomhederne har haft mulighed for at deltage og stille relevante spørgsmål til myndighederne.  

 

Fødevarestyrelsen vil senest 1. oktober sikre, at de vigtigste certifikater kan hentes på 

certifikatdatabasen, ligesom de kan findes i EU’s Traces system.  

 

 

• Der planlægges gennemført eksportbesøg i Sydkorea i sidste uge af oktober 2021 med  

deltagelse af både fjerkrækød- og ægsektoren. Desuden arbejdes der på, at Fødevarestyrelsen  

kan deltage for at drøfte regionaliseringsaftale for fjerkræsektoren.  

 

Formålet med besøget er at få ophævet nuværende og fremtidige landerestriktioner ved udbrud  

af fugleinfluenza, således at eksporten ved udbrud vil kunne fortsætte fra ikke-ramte områder, 

ligesom der vil blive arrangeret bilaterale kundemøder og relevante markedsbesøg 

 

 

• Desuden planlægges besøg i Saudi Arabien sidste uge af november 2021 for den samlede 

fjerkræsektor, hvor fokus vil være på besøg på Halal Expo, møder om eksportregler, økologi  

og halal samt markeds og evt. virksomhedsbesøg. Desuden planlægges bilaterale kundebesøg. 

 

 

 

 

 

Yderligere information angående ovenstående projekt: 

 

Stig Munck Larsen 

T +45 3339 4288  |   M +45 5167 1544  |   E sml@lf.dk 

 

 

 

mailto:sml@lf.dk
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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 vidensopbygning 

om halal og etablering 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. september 2021 

     

• Udrulningen af nye halalstandarder i særligt Indonesien og Saudi Arabien følges tæt.  

Halal Quality Control (HQC) er eneste formelt godkendte halal certificeringsorgan, der kan 

halalcertificere eksport af fjerkrækød til Saudi Arabien fra Danmark. Det er blevet indskærpet  

og præciseret overfor HQC, at der kun kan eksporteres halal-varer fra selvstændige juridiske 

enheder/produktionssteder, hvor der ikke er placeret slagteri.  

 

I Ægypten sker der ligeledes en omlægning af ansvarsområder, således at halalregler lægges 

 ind under et nyt myndighedsorgan, hvilket kan få betydning for akkreditering af eksterne 

halalcertificerings-virksomheder og eventuelt implementeringen af halalregler.  

Der følges op på dette for at få større indblik i kommende regler i Ægypten.   

 

 

• Som medlem af L&F’s halalnetværk inviteres til deltagelse i halalseminar den 4.-5. november 2021  

i Agro Food Park under titlen: ”Seminar on Global halal standards and Halal Assurance System 

Training”. Halal Quality Control med kontor i Danmark vil stå for en gennemgang af de globale 

halalstandarder og deres forskelligheder.  

 

Der arbejdes ligeledes på videolink til de halalansvarlige myndigheder i Indonesien og Saudi 

Arabien for en præsentation af de nye standarder og halalprocesser, der arbejdes på at  

gennemføre de kommende år.  

 

Desuden lægges der op til et praktisk træningsforløb, hvor virksomhederne får en grundigere 

indføring i krav og regler til den daglige halaldrift.  

 

 

 

Yderligere information angående ovenstående projekt: 

 

Stig Munck Larsen 

T +45 3339 4288  |   M +45 5167 1544  |   E sml@lf.dk 

 

 

mailto:sml@lf.dk
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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 videnindsamling 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 

 
Kun 4 slagtekyllingebesætninger er konstateret smittet i 2021.  
Der er tale om smitte med typerne S. Typhimurium, S. 4.5.12:I:- og S. Newport.   

Der har ikke været en eneste mistanke eller smittet flok i formering/avlsleddet.  

Det er meget sjældent, at vi nu kører på 9. måned, med så få forekomster.  

Til orientering er der kun konstateret 1 mistanke i konsumægssektoren i år.  

 
 
 

IB 

 
Der er fortsat ro på IB-situationen, i hvert fald i forhold til de prøver, der indsendes som en del  
af overvågningen under dette Fjerkræafgiftsfondsprojekt.  
 
Jo flere data, der kan indsamles og formidles ud til alle, jo bedre er videndelingen og beredskabet.   

Alle slagtekyllingeproducenter får tilsendt udbrudskort via e-mail.  
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Aviær Influenza (AI) 

 
Vi er i fredstid lige nu. Det er meget få tilfælde af AI, der konstateres i Europa pt.  

Sidste år fik vi varslet om smittede vilde fugle fra Rusland og Kasakhstan i starten af oktober måned, 

så den nye sæson nærmer sig desværre. Og ingen kan spå om, hvordan situationen bliver denne vinter.  

 

Vi overvåger løbende indberetningerne om fund til OIE, så vi er på forkant, hvis smitten nærmer sig, se 

herunder. 
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Nedenstående oversigt viser, hvor mange udbrud der har været i denne sæson.  

1.308 besætninger er blevet smittet med AI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Yderligere information om ovenstående aktiviteter: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   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. Landbrug & Fødevarer deltager i såvel styre- som arbejdsgruppe. Planen har en 

række indsatsområder, både inden for slagtekyllingeproduktionen, men også med at se på andre 

smittekilder og smitteveje. I planens løbetid skal der således blandt andet ses på, om det er muligt at 

optimere mulighederne for at vurdere handlingsplanens effekt. Her skal ses på både data fra humane 

campylobacter-tilfælde og på, om der kan skelnes bedre mellem forskellige kilder. Endvidere er der 

fokus på, om det vil være muligt at nedbringe campylobacterforekomsten i udegående slagtekyllinger, 

fortsat fokus på slagtehygiejnen også på mellemstore og små slagterier, og endelig skal betydningen af 

andre kilder undersøges. Fødevarestyrelsen står for forbrugeroplysning så som grill-kampagne og en 

kampagne med råd om mad, når man rejser. 

I regi af handlingsplanen følges forekomsten af campylobacter i flokkene af slagtekyllinger, se grafen. 

 

 

Den procentvise forekomst af campylobacter-positive flokke af slagtekyllinger. August 2021 er uafsluttet. 

 

Forekomsten ligger pænt. Målet i handlingsplanen er er 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.  

Den nuværende handlingsplan udløber ved udgangen af 2021. En ny handlingsplan for Campylobacter  

i slagtekyllinger, fødevarer og miljø er udarbejdet i arbejdsgruppen og godkendt i styregruppen.  

 

Handlingsplanen skal nu videre til godkendelse i Departementet og i ordførerkredsen. Handlingsplanen 

vil være gældende i perioden 2022-2026.  

 

 

Yderligere information: 

 

Lene Lund Lindegaard 

T +45 3339 4322  |   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 MAFFs side: https://bit.ly/3pSTahg 

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

kommet ændringer. 

Vi beskriver ændringerne kort på dette link: https://bit.ly/2TB5SW8 

Fra 11. juni 2021 til og med 10. september 2021 har der været følgende ændringer  

(alfabetisk rækkefølge): 

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

• Belgien har fået fjernet gennemstregning (26/8) 

• England er blevet regionaliseret (14/6) 

• Finland har fået fjernet gennemstregning (25/6) 

• Frankrig har fået ændret i regionalisering (16/6, 9/7, 12/7) 

• Ungarn har fået ændret i regionalisering (26/8) 

• Ukraine har fået ændret i regionalisering (2/8) 

• USA har fået ændret i regionalisering (15/6, 15/7) 

 

 

 

 

https://bit.ly/3pSTahg
https://bit.ly/2TB5SW8
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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://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder 

 

Siden sidste nyhedsbrev har der været udsendt to udgaver af Lovgivnings-Nyt i hhv. juni og  

august 2021. Af relevante emner kan nævnes: 

 

• Slutrapporter fra Fødevarestyrelsens kontrolkampagner 2020 

Fødevarestyrelsen har udsendt et nyhedsbrev om kontrolkampagner udført i 2020.  

I nyhedsbrevet kan der for de nævnte kontrolkampagner ses en beskrivelse af  

kampagnen samt en slutrapport med resultater fra kampagnen. 

 

Af relevante kampagner, som afrapporteres, er bl.a. allergenmærkning og hygiejnisk kvalitet  

af hakket kød. 

 

Link til nyhedsbrev: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om 

_Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx 

 

 

 

• Forlængelse af Kommissionens forordning om midlertidige foranstaltninger i 

medlemsstaternes kontrolsystemer 

Kommissionen har udsendt KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 

2021/984 af 17. juni 2021 om ændring af gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 for så  

vidt angår anvendelsesperioden for midlertidige foranstaltninger. 

 

Denne gang er mulighederne i forordning 2020/466 blevet forlænget til 1. september 2021. 

 

Link til forordning: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0984&from=DA 

 

 

 

 

 

 

 

https://lf.dk/viden-om/foedevareproduktion/ny-lovgivning-kodvirksomheder
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om_Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om_Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0984&from=DA
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• Vejledning om mærkning 

Fødevarestyrelsen har udsendt vejledning om mærkning af fødevarer, juni 2021. 

 

Der er tale om en opdatering af den eksisterende vejledning.  

Ændringerne er primært sket på følgende områder: 

• Der er sket en generel opdatering af Kommissionens Q&A´s.  

Mærkningsvejledningen er opdatereret i forhold til dette 

• Nye relevante afgørelser (bl.a. roastbeef med imiteret stegeskorpe kap. 7.3) 

• Lidt nyt i kapitlet om holdbarhedsmærkning (kap. 12) 

• Særlige salgssituationer – lykkeposer (kap. 13) 

• Vildledning – grønne anprisninger (kap. 17) 

• Oprindelsesmærkning – nyt afsnit om mærkning med primære ingrediens (kap. 6.4) 

• Honning (kap. 6) – nye retningslinjer for oprindelsesmærkning 

Herudover er der ændret lidt i nogle formuleringer. 

 

Den opdaterede mærkningsvejledning kan findes på FVST’s hjemmeside, dels som en  

digital udgave (under opdatering nuværende) og dels som en pdf-udgave. 

 

Link til vejledning: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/ 

Sider/default.aspx 

 

 

• Ændring af forordning 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for bly 

Kommissionen har udsendt Kommissionens forordning (EU) 2021/1317 af 9. august 2021  

om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for bly i  

visse fødevarer.  

 

På baggrund af en risikovurdering fra EFSA og de seneste data har Codex Alimentarius  

sænket grænseværdierne for en række produkter. Dette bliver nu afspejlet i en sænkning  

af grænseværdien for bly i en række fødevarer i forordning 1881/2006. 

 

Af relevante ændringer kan nævnes, at den tidligere grænse på 0,5 mg/kg for spiselige 

slagtebiprodukter er blevet sænket til hhv. 0,2 mg/kg for kvæg og får, 0,15mg/kg for svin  

og 0,10 mg/kg for fjerkræ. Grænseværdien i fersk kød er uændret sat til 0,1 mg/kg. 

 

Ud fra resultaterne fra overvågningen af spiselige biprodukter i Danmark af forekomsten  

af restkoncentrationer af bly, vurderer både Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer,  

at ændringerne ikke vil give anledning til problemer. 

 

Forordningen træder i kraft på 30. august 2021. Fødevarer, som er blevet lovligt markedsført  

inden denne dato, kan forblive på markedet frem til d. 28. februar 2022. 

 

Link til forordning: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1317&from=DA 

 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Vejledninger/Maerkningsvejledning/Sider/default.aspx
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1317&from=DA
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Dialogforum for kontrol 

 
Fødevarestyrelsen holdt møde i ”Dialogforum for kontrol” 14. juni 2021. På mødet deltog 

brancheorganisationer for både detail- og engrosbrancher.  

Følgende relevante emner var på dagsorden: 

• Kommende kampagner 

Næringsdeklaration af færdigpakkede fødevarer: 

Der er tale om kontrol af færdigpakkede fødevarer i forhold til den obligatoriske og supplerende 

næringsdeklaration, som beskrevet i forordning 1169/2008, mærkningsbekendtgørelsen samt 

vejledning om næringsdeklaration.   

Kampagnen er fra 1. august til 31. december. 500 tilsyn primært i engros samt hos importør. 

Eventuelt i detailvirksomheder med import fra 3. lande. Der er tale om dokumentkontrol. 

 

• Afsluttede kampagner fra 2020 

FVST har udsendt et nyhedsbrev omkring information om kampagner fra 2020, hvor der også 

kan ses slutrapporter fra kampagnerne. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om_ 

Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx 
 

• Smiley – status og drøftelse af klistermærkeløsninger 

Arbejdet med smileyordningen lå stille i starten af året på grund af travlhed, men er nu  

kommet i gang igen, og der er samlet et ”smiley-team”. 

Hovedpunkterne er stadig: 

• Elite-smileyen udgår. 

• Man går fra 4-3 mulige smiley. 

• Der indføres et klistermærke til ophængning. 

• Retningslinjer for smiley-oplysninger ved digital markedsføring og salg 

-  (kræver lovgivningsændring, som snart sendes i høring) 

Nuværende arbejdes der hovedsageligt med udformning af ny model for formidling af  

resultat af kontrol-klistermærke. Den politiske ramme for mærket er:  

Tydelig smiley, dato for kontrol, historik samt henvisning til smiley-hjemmeside.  

Der blev på møde vist nogle ”arbejdseksempler” på smiley-klistermærke.  

Der vil blive en overgangsordning i forhold til udfasning af elitesmiley på hjemmeside m.m. 

Ligeledes vil der også være en overgangsfase i forhold til overgangen fra 4 til 3 smiley. 

 

• Evaluering af kontrol året 2020 

Der er udført færre kontroller i 2020 end forventet på grund af covid 19. I marts 2020 blev 

Fødevarestyrelsen hjemsendt, og den fysiske kontrol blev prioriteret.  

Den frigjorte tid blev anvendt på at opdatere vejledninger m.m. 

Der blev udført 43.128 kontroller i 2020, heraf 34.000 i detail. 50% af disse er basiskontroller,  

ca 30% prioriteret kontrol samt kontrol efter anmeldelse. Resten er opfølgende kontrol. 

Den generelle regelefterlevelse er 82,7%, hvilket er status quo i forhold til tidligere år.  

Der ses en stigning i antal af kontrolobjekter fra 2018 – 2021. Det skyldes en stor stigning  

i detailtransport, f.eks. Wolt, Nemlig.com og lignende. Dette skal der tage højde for ved 

planlægning af kontrol. 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om_Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Nyheder/Nyhedsbreve/Sider/Nyhedsbrev_om_Foedevarestyrelsens-kontrolkampagner_juni_2021.aspx
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Oversigt over eksportrestriktioner 

 
På Fødevarestyrelsens hjemmeside om eksportrestriktioner ligger ”Liste over aktuelle 

eksportrestriktioner” på dette link: https://bit.ly/2TvmuhZ 
 
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/3pY2DnM 

 

Fra 11. juni til og med 10. september 2021 har der været nedenstående ændringer/tilføjelser i  

relation til fjerkræ og fjerkrækød (alfabetisk rækkefølge): 

 

• Hong Kong 

Kalundborg kommune er fjernet og Sønderborg kommune (19/7) 

Ringsted kommune er fjernet (29/7) 

Levende fjerkræ, øvrige fugle og prydfugle kan ikke eksporteres fra Randers, Viborg, Bornholm, 

Ringsted, Slagelse, Kalundborg, Langeland, Holstebro og Sønderborg kommune (30/7)  

Langeland er fjernet (13/8)   

Bornholm er fjernet. Ligeledes er det ændret således at levende fugle, øvrige fugle og prydfugle  

nu ikke kan eksporteres fra hele Danmark. Tidligere gjaldt dette kun navngivne berørte  

kommuner (26/8) 

 

• Singapore 

Viborg, Bornholm, Ringsted, Slagelse, Kalundborg og Langeland kommune er fjernet fra listen  

over områder med forbud mod indførsel af fjerkræ m.m (29/6) 

Sønderborg kommune er tilføjet til listen over områder med forbud mod indførsel af fjerkræ m.m. 

(8/7) 

Holstebro kommune er fjernet fra listen over områder med forbud mod indførsel af fjerkræ m.m 

(29/7) 

 

• Ukraine 

Ukraine fremgår ikke længere af listen (2/9) 

 

. 

Yderligere information vedr..ovenstående aktiviteter:  

 

Maj-Britt Albrechtsen  

T +45 3339 4478 | M +45 3083 1065 | E mpa@lf.dk 

 

 

 

 

 

https://bit.ly/2TvmuhZ
https://bit.ly/3pY2DnM
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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/3zutuvO  
 
Seneste liste er fra 7. september 2021. I forhold til listen af 11. juni 2021 er der følgende ændringer: 

• Montenegro 

La 23,0-6777 Nyt certifikat for fjerkrækød 

Certifikatet er godkendt af myndighederne i Montenegro. 

 

Yderligere information:  

 

Stephanie H. Mahrt  

T +45 3339 4005 | M +45 6010 1491 | E sthm@lf.dk 

 

 

 

DIX – elektroniske certifikater  

 
Der er afholdt opstartsmøde i følgegruppen for erhvervet i juli måned, og efterfølgende er der  

udsendt en generel tilbagemelding på pilotprojektet til følgegruppen og de involverede virksomheder. 

Der er primo august 2021 udsendt en foreløbig procesplan, der skitserer forløbet fra sommeren  

2021 frem til forventet udrulning april 2022. 

Ultimo september ventes oprettet en underside/hjemmeside på fødevarestyrelsens hjemmeside,  

som alene vil blive dedikeret til informationer vedrørende DIX. Siden kan anvendes til både at  

tilgå informationer om det historiske forløb, formålet med DIX samt fremadrettede aktiviteter.  

På siden vil der løbende blive lagt informationer op vedrørende DIX.   

 

Yderligere information:  

 

Maybritt Kiel Poulsen  

T +45 3339 4476 | M +45 4025 3888 | E mkpo@lf.dk  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mkpo@lf.dk
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Lempelse af foderforbuddet 

Kommissionens Forordning nr. 2021/1372 af 17. august 2021 er netop trådt i kraft og omfatter en 

lempelse af foderforbuddet i TSE-forordningen.  

Derfor er det nu tilladt at fodre fjerkræ med forarbejdet animalsk protein (PAP) fra gris og med PAP fra 

insekter. Det er ligeledes muligt at fodre grise med PAP fra fjerkræ og med PAP fra insekter.  

Desuden er det nu muligt at fodre andre opdrættede dyr end drøvtyggere med kollagen og gelatine 

fremstillet af drøvtyggere, hvilket tidligere har været forbudt. 

 

Yderligere information:  

 

Annette Dresling  

T +45 3339 4485 | M +45 2488 3924 | E adr@lf.dk 

 

 

Fødevaresikkerhedskultur 

 
EU-Kommissionen (KOM) offentliggjorde tidligere på året de nye EU-regler vedr. fødevare-

sikkerhedskultur  

 

Link:  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=DA.  

 

Reglerne har afsæt i Codex Alimentarius opdateringen fra 2020. 

 

KOM er i gang med at opdatere meddelelsen fra 2016 (2016/C 278/01) om implementering af 

ledelsessystemer for fødevaresikkerhed omfattende basisprogrammer (PRP'er) og procedurer, 

baseret på HACCP-principperne, i forhold til de nye regler.  

 

Den opdaterede meddelelse forventes offentliggjort i 2022. 

 

Landbrug & Fødevarer er via vores europæiske organisationer i dialog med KOM vedr. opdateringen, 

herunder bl.a. sammenhængen i forhold til private standarder. 

 

 

Yderligere information:  

 

Anne-Mette Olsen  

T +45 3339 4352 | M +45 30668338 | E mol@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:adr@lf.dk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0382&from=DA
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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.  
Vi ligger i nogle måneder lidt over niveau for resultaterne i 2020, og nogle måneder under niveau.   

 

 

 

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 trædepudesvidninger for alvor blev sat  

i gang.  
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Siden 2016 har branchen haft succes med at fastholde det opnåede niveau, og den gennemsnitlige 

trædepudescore opgjort pr. hold har ligget på mellem 11 og 15 point i de respektive år, uden variation  

i hhv. første og andet halvår.  

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).  
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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.  

 

 

Brystbensbrud 
 

Til orientering om sagen vedr. brystbensbrud hos æglæggende høner: 

Københavns Universitet (KU) har den 1. september 2021 udsendt en pressemeddelelse med 

resultaterne fra de sidste års Fjerkræafgiftsfondsprojekter vedr. brystbensbrud. Denne sag har  

fået stor mediebevågenhed, og der er nu indkaldt til et stormøde den 1. november 2021 arrangeret  

af ØL og DB, med deltagelse af ministeren. Vi bakker selvfølgelig op om dette møde og byder  

løsninger velkomne.  

Da vi gik sammen med KU om at undersøge omfanget af skaderne, var det for at få et resultat,  

som der kan bygges løsninger ud fra. Skaderne sker inden for alle typer af æglæggende høner. 

Desværre kendes årsagen til skaderne endnu ikke, og derfor er løsningen heller ikke indlysende.  

Der er fremkommet en række hypoteser, men reelt kender ingen svarene pt. Dette gør denne 

sag problematisk. 

Resultaterne af brystbensfrakturer hos forældredyrsproduktionen til slagtekyllingeproduktionen har  

ikke været involveret i nogen henseende i mediedækningen af denne sag.  

 

Yderligere information om ovenstående aktiviteter: 

 

Mie Nielsen Blom 

T +45 3339 4447  |   M +45 2334 6566  |   E mnb@lf.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mnb@lf.dk
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Landmandens Klimaværktøj - Fjerkræ  
 
 

Formål med projektet 

At styrke fjerkræproducenters viden om produktionens klimamæssige konsekvenser samt at give  

den enkelte bedrift mulighed for at vurdere, hvilke tiltag der kan reducere klimabelastningen.  

Målet er at udvikle et POULTRY-modul, som kan levere info til ”Landmandens Klimaværktøj” om 

fjerkræprodukternes klimaaftryk. Dette skal indgå i det samlede klimaregnskab for en fjerkræbedrift. 

 

 

Indhold 

Projektet knytter sig til det igangværende projekt ”Landmandens Klimaværktøj” ved at levere  

specifik faglig viden om fjerkræprodukter, kød og æg, som er nødvendig for, at klimaberegninger  

på fjerkræprodukter kan indgå optimalt i ”Landmandens Klimaværktøj”. Herved sikres det, at 

”Landbrugets Klimaværktøj” kan bruges af fjerkræproducenter til dokumentation af bedriftens 

klimaaftryk, på lige fod med andre driftsgrene, baseret på den nyeste viden om produktionsforhold  

og virkemidler.  

Fjerkræproducenterne har brug for et værktøj, der kan beregne drivhusgasudledningen fra bedriftens 

nuværende produktion. Det er vigtigt at beregne klimaaftrykket efter standardiserede metoder,  

da alle vil differentiere sig, men det skal ske på et standardiseret grundlag. Det er ligeledes vigtigt  

at anvende internationale, anerkendte standard-beregningsmetoder.  

 

Projektets aktiviteter er fordelt på 4 dele: 

  

Del 1:   POULTRY- modul til klimaaftryk for slagtekyllinger og rugeæg  

Del 2:   POULTRY- modul til klimaaftryk for konsumæg 

Del 3:   Undersøgelse af virkemidler i fjerkræproduktioner 

Del 4:   Formidling af resultater til fjerkræproducenter og deres virksomheder samt projektledelse  

             og koordinering med andre projekter, herunder ”Landmandens Klimaværktøj” samt  

             koordinering med en fjerkræfølgegruppe 

 

Status 

 
Del 1:    Her er udarbejdet et flowdiagram, der detaljeret beskriver klimaeffekt af kyllingeproduktion. 

             Flowdiagram fra konsumægproduktion er nu ved at blive tilpasset rugeægproduktion. 
 

Del 2:    Flowdiagram til beskrivelse af klimapåvirkning af konsumægsproduktion er udformet 

Del 3:    Beskrivelse af 2 klimavirkemidler for fjerkræproducenter er i gang 

Del 4:    Den 27. august blev flowdiagrammer for slagtekylling og konsumæg præsenteret og  

              diskuteret på en Fjerkræ Temabar i forbindelse med en Klimafestival, der blev afholdt af  

              SEGES og Økologisk Landsforening.  

              Projektets resultater bliver også præsenteret På SEGES Fjerkræ Temadag & Workshop  

              d 3. november og på Økologikongressen d. 25. og 26. november 2021.  

 
 

 

Yderligere oplysninger om ovenstående projekt: 

 

Jette Søholm Petersen, SEGES 

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

mailto:jtp@seges.dk

