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Bemærkninger til forslag til bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i 
konsumægshønsehold og opdræt hertil jf. j.nr. 2013-28-2301-01340/GUSL 

 

Fødevarestyrelsen har anmodet om bemærkninger til fremsendt udkast til bekendtgørelse om 

bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil. Landbrug & Fødevarer samt 

Danske Æg har følgende bemærkninger til den kommende bekendtgørelse, der vil erstatte den 

gældende bekendtgørelse nr. 953 af 10. juli 2013 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold 

og opdræt hertil: 

 

Kapitel 3., § 9., stk.1: Af hensyn til logistikken i dette meget tætte prøveprogram vil der i systemet kunne 

forekomme tilfælde, hvor de angivne 14 dage vil være problematiske. Det foreslås derfor, at det ændres 

til 16 dage.  

 

Kapitel 7, § 13: Landbrug & Fødevarer og Danske Æg bakker fuldt op om de foreslåede ændringer til 

prøveprogrammet for konsumægsproducerende flokke, hvor den serologiske test af æg udgår af 

bekendtgørelsen og der i stedet intensiveres i antallet af bakteriologiske prøver svarende til prøver hver 

14. dag.  

 

I de tilfælde, hvor en flok er registreret som konsumægsproducerende med leverance til et ægpakkeri, 

men samtidig også sælger æg ved stalddøren, bør der udelukkende være krav om at følge 

prøveprogrammet for flokke, der leverer til ægpakkeri og dermed kun bakteriologiske indsendelser hver 

14. dag. Der skal ikke sendes æg ind til serologiske test fra disse besætninger til trods for, at der også er 

stalddørssalg fra flokken.  

 

Bilag 2., kapitel 1., afsnit 9: Den sidste linje bør ændres til ”I stalde/æglæggerhuse med gulvproduktion 

(økologisk-, frilands- eller skrabeægsproduktion) udtages der sokkeprøver efter nr. 1”.  

 

Bilag 2., kapitel 2., afsnit 12: Den sidste linje bør her ændres til ”Hvis prøven ikke kan indsendes 

samme dag, så skal prøven indtil forsendelse opbevares i køleskab ved 1-8 C”. 
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