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Fødevarestyrelsen 

Att.: Alice Sørensen 

Mørkhøj Bygade 19 

2860 Søborg 

hoering@fvst.dk 

Høringssvar vedr. høring af udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om 

salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. (bekendtgørelse nr. 1462 af 16. december 

2009 med senere ændring) 

 
Det Danske Fjerkræraad har ingen bemærkninger til det fremsendte udkast til bekendtgørelse om 

ændring af bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slag-

tefjerkræ m.m. Bekendtgørelsesændringerne afspejler de justeringer, der af Fødevarestyrelsen an-

føres som nødvendige grundet indførelsen på EU-niveau af mikrobiologiske kriterier for forekom-

sten af salmonellatyperne Typhimurium og Enteritidis. 

 

Det Danske Fjerkræraad skal dog understrege, at den foreliggende ændring på EU niveau ikke til-

godeser de stadigt gældende krav til slagtekyllingeflokke opdrættet og slagtet i Danmark, som blev 

etableret i relation til ansøgningen om særstatus.  

 

Slagtefjerkræbranchen har gennem de seneste godt 15 år afholdt betydelige omkostninger til im-

plementering af den nationale salmonella handlingsplan og yderligere omkostninger under tilveje-

bringelse af ansøgningen om EU godkendt særstatus. Siden ansøgningen om særstatus blev frem-

sendt til EU i 2007, har den danske slagtekyllingeproduktion været underlagt de påkrævede restrik-

tioner, som anses som værende nødvendige for at producere under en gældende særstatus, uden 

at dette dog har været tilfældet.   

 

Branchen skal derfor endnu engang anmode om, at der fra ministeriets side lægges pres på en af-

klaring af denne sag, da indførelsen af ovennævnte bekendtgørelsesændringer endnu engang ikke 

vil tilgodese de tiltag, der er foretaget i den danske slagtekyllingeproduktion. Som tidligere gentaget 

gennem en række møder med de forskellige fødevareministre, er det branchens ufravigelige krav, 

at alle ekstra krav og foranstaltninger, der er indført i Danmark for at sikre opnåelse af særstatus, 

rulles tilbage, hvis særstatus ikke kan opnås. Vi har noteret os, at diverse meddelelser fra myndig-

hederne kan ses som bekræftelse på dette tilsagn. 

 

Der er i branchen et stærkt ønske om, at der meget hurtigt kommer en endelig afklaring på, om 

særstatus vil kunne opnås. Vi ser frem til en tilbagemelding på, hvornår de danske myndigheder 

forventer en endelig afklaring af, om særstatus opnås. 

 

Med venlig hilsen 

 
Mie Nielsen Blom 
Chefkonsulent 
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