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Høringssvar til høring om udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i 

konsumægshønsehold og opdræt hertil, samt udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i 

rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil 

 

Der fremsendes hermed høringssvar til høringen om udkast til de to ovennævnte bekendtgørelser. 

Høringssvaret afsendes på vegne af Det Danske Fjerkræraad, Danske Æg, Dansk Slagtefjerkræ og Landbrug & 

Fødevarer. 

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og 

opdræt hertil: 

 

Kapitel 1, § 1, 12: Det er uklart, om racehøns er medtaget under definitionen af konsumægshønsehold / 

stalddørssalg. Definitionen for racehøns bør udbygges på samme måde som for stalddørssalg. 

 

Kapitel 1, § 1, 13: Det bør anføres, at levering fra stalddørssalg udelukkende til den endelige forbruger skal ske 

direkte fra besætningen. En definition og specifikation af regler vedr. salg af æg fra gårdbutikker bør medtages i 

denne bekendtgørelse under dette punkt.  

 

Kapitel 2: Der mangler en beskrivelse af registrering/skiltning vedr. racehøns og salg herfra eller er de defineret 

som generelt stalddørssalg under denne? Dette er uklart jf. bemærkninger til ovennævnte kap.1, § 1, 12. 

 

Kapitel 2, § 5: Ordet ”skriftligt” bør udelades i første sætning. 

 

Kapitel 4, § 9, 1 og 6: Der er anført betegnelsen ”Dyreart”. Denne er ikke defineret noget sted i 

bekendtgørelsen. Er det racen af dyrene?  

 

Kapitel 7, § 14, stk. 2: Denne tekst bør ændres således, at der står: ”Ejer af besætningen skal advisere 

Fødevarestyrelsen senest 8 dage før prøveudtagningen”. Ejer kan ikke advisere Fødevarestyrelsen, før 

indkaldelsen er modtaget. Prøverne skal udtages senest 10 dage herefter jf. indkaldelsesbrevet for at sikre, at 

rykkerproceduren ikke iværksættes. Hvis prøven dermed skal udtages rettidigt, kan ejer tidligst advisere 8 dage 

før.  

 

Kapitel 7, § 15: Modsat nuværende gældende bekendtgørelse kan alle positive prøver nu indsendes til fag- og 

serotypning på et akkrediteret laboratorium og ikke længere kun til DTU. Branchen ønsker at fastholde den 

nuværende praksis om indsendelse af disse prøver til et sted for at sikre ensartetheden i proceduren omkring 

disse. Så længe der ikke overføres laboratoriesvar til Fjerkræraadets database som foreskrevet i 

bekendtgørelsen fra alle de nuværende anvendte laboratorier, danner det stor skepsis for, hvordan databasen 

skal kunne være opdateret fremadrettet ved denne ændring.   
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Kapitel 8, § 17, stk. 2: Hvis der er tale om smitte med anden type end de 5 typer salmonella, hvor flokken 

erklæres smittet med salmonella efter første positive prøve, giver det ingen mening at flokken først erklæres for 

fri for kritisk resistens, når besætningen slagtes eller slås ned. Dette afsnit bør omskrives, så det klart fremgår, 

at dette kun er gældende ved fund af de 5 typer. Bør flyttes hen under kapitel 11 omhandlende smittede flokke. 

 

Kapitel 10, § 25, stk. 2: Antallet af dage er ændret fra 14 til 15. Dette skal ikke ændres. Det skal ikke være 

mere end 14 dage og det bør yderligere overvejes, om denne periode ikke kan forkortes. Dette bør derfor 

omskrives til følgende: ”Denne prøve udtages, så snart resultatet af undersøgelsen af materiale i henhold til § 24 

foreligger”. Baggrunden for dette ønske er, at ejer og ægpakkerier selvsagt ønsker at få en så tidlig afklaring af 

mistanken som muligt. Det vil medføre, at nr. 2 sæt mistanke prøver kan udtages tidligere og tab for mistanken 

dermed kan minimeres. Statistisk set genfindes disse typer ligeledes meget sjældent. 

 

Kapitel 11, § 27, stk. 3: I dette afsnit bør Chick Pulp anføres som en mulighed. 

 

Bilag 2, 1: De sidste linjer i dette afsnit bør omskrives, så det er nemmere at forstå denne prøveudtagning og 

pakningen af prøverne.  

 

Bilag 2, 9: Det bør tilføjes, at i systemer med gødningsbånd kan man vælge at udtage sokkeprøver direkte på 

gødningsbåndene. 

 

Bilag 3: Der mangler en konkret prøveudtagningsoversigt for racefjerkræ – eventuelt i skemaform. Det bør 

anføres, at disse prøveindkaldelser og styring af disse prøver foretages af Fødevarestyrelsen.  

 

 

Bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns 

og kalkuner og opdræt hertil: 

 

Kapitel 4, § 8, stk. 2: Hvis der er tale om smitte med anden type end de 5 typer salmonella, hvor flokken 

erklæres smittet med salmonella efter første positive prøve, giver det ingen mening at flokken først erklæres for 

fri for kritisk resistens, når besætningen slagtes eller slås ned. Dette afsnit bør omskrives, så det klart fremgår, 

at dette kun er gældende ved fund af de 5 typer. Bør flyttes hen under kapitel 7omhandlende smittede flokke.  

 

Kapitel 5, § 12: Denne paragraf bør omskrives til følgende: ”Denne prøve udtages, så snart resultatet af 

undersøgelsen af materiale i henhold til § 10 hhv. § 14 foreligger”. Baggrunden for dette ønske er, at rugerierne 

selvsagt ønsker at få en så tidlig afklaring af mistanken som muligt. Det vil medføre, at nr. 2 sæt mistanke 

prøver kan udtages tidligere og tab for mistanke dermed kan minimeres. Statistisk set genfindes disse typer 

ligeledes meget sjældent. 
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