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Slutrapport for kampagnen 

Primærproducenters direkte levering af æg, 

tamfjerkræ og kaniner – del 2 

INDLEDNING  

Nye muligheder 2016/17 

Den 1. september 2016 og 1. januar 2017 kom der regler, der gav primærproducenter nye 

muligheder for direkte levering af animalske fødevarer til endelige forbrugere og lokale 

detailvirksomheder.  

  

Opfølgning på kampagne 2016/17 

Fødevarestyrelsen gennemførte kort efter indførelsen af de nye muligheder kontrolkampagnen 

”Primærproducenters direkte levering af æg, tamfjerkræ og kaniner”. Kampagnen viste, at der 

generelt var en høj regelefterlevelse hos registrerede virksomheder. Blandt ikke registrerede 

virksomheder, som udgjorde ca. 20 % af de kontrollerede virksomheder, var der en dårlig 

regelefterlevelse på andre områder end den manglende registrering, bl.a. salmonellakontrol.  

 

Da kampagnen blev gennemført, var der etableret ganske få detailvirksomheder (på bedrifter), der 

havde gjort brug af den nye mulighed for at udtage organer af eget opdrættet fjerkræ/kaniner. Der 

var ingen, der havde gjort brug af den nye mulighed for at etablere ægpakkerier med autorisation 

til begrænset, lokal omsætning. 

 

Det har derfor været relevant at gentage kontrolkampagnen nu, hvor flere har etableret 

detailvirksomhed på bedriften og gjort brug af muligheden for at udtage organer af eget opdrættet 

fjerkræ/kaniner eller har etableret ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning. 

Samtidig er der stadig behov for at opsøge ikke registrerede stalddørssælgere og kontrollere 

regelefterlevelsen blandt disse. Det samme gør sig gældende for de registrerede stalddørssælgere. 

 

Fokus på regelefterlevelse 

I kampagnen har der været fokus på, om reglerne blev efterlevet, men også på at vejlede om de 

nye afsætningsmuligheder og om reglerne på området – bl.a. om salmonellakontrol -, som kan være 

vanskelige at forstå. 

 

Fødevareforlig 4: Småskalapakken 

Resultaterne fra kampagnen indgår i Fødevarestyrelsens videre arbejde med at forenkle rammerne 

for de små fødevarevirksomheder.  
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Formålet med kampagnen har været: 

 At vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen ved: 

- Primærproducenters stalddørssalg og levering til lokale detailvirksomheder af æg, 

tamfjerkræ og kaniner, herunder primærproducenter, der markedsførte sig med salg af 

æg, tamfjerkræ eller kaniner, og som ikke i forvejen var registreret til stalddørssalg hos 

Fødevarestyrelsen. 

- Detailvirksomheder på bedriften, hvor der åbnes og udtages organer fra 

tamfjerkræ/kaniner. 

- Ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning af æg 

- Primærproducentens levering af æg fra egen detailvirksomhed på bedriften eller fra egen 

lokal bod på offentlige markeder. 

- Markedsføring af æg, herunder reglerne om korrekt mærkning af æg og om forbud mod 

vask af æg.  

 At vejlede og kontrollere primærproducenter, detailvirksomheder og ægpakkerier med 

ovennævnte aktiviteter om bl.a.: 

- Hygiejneregler. 

- Registrerings- og autorisationskrav. 

- Sporbarhedskrav. 

- Mængde- og afstandsgrænser. 

- Salmonellaregler.  

- Handelsnormer ved salg af konsumæg, herunder metodeægsmærkning. 

 At mindske risikoen for, at der markedsføres salmonellainficerede æg og salmonellainficeret 

kød. 

KONKLUSION 

Høj regelefterlevelse hos de registrerede virksomheder –lav regelefterlevelse blandt ikke 

registreret stalddørssalg 

 Der blev gennemført 233 kontrolbesøg, heraf 188 hos allerede registrerede/autoriserede 

virksomheder. Regelefterlevelsen blandt de registrerede virksomheder var 95 %, hvilket må 

betegnes som en høj regelefterlevelse, der er på niveau med regelefterlevelsen ved den 

tilsvarende kampagne i 2016-2017 (96 %).  

 Blandt de registrerede/autoriserede virksomheder var der flest overtrædelser af regler om 

salmonellakontrol, ligesom enkelte virksomheder var forkert registrerede. Hovedparten af 

sanktioner blev givet til stalddørssælgere af æg. Kun et enkelt ægpakkeri og et detailsalg af 

fjerkræ blev sanktioneret. 

 Knap 20 % af de udvalgte kontrollerede virksomheder manglede den lovpligtige registrering 

og havde derudover også en lav regelefterlevelse på andre områder, bl.a. regler om 

salmonellakontrol af æg, returmodtagelse af æggebakker og manglende oplysninger om 

holdbarhed på æg.  

 Hovedparten af samtlige sanktioner (82 %) blev givet til ikke registreret stalddørssalg og et 

enkelt ikke registreret detailsalg af fjerkræ. Heraf drejede 40% sig om andre overtrædelser 

end manglende registrering.  
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Kravet om registrering hos Fødevarestyrelsen og salmonellakontrol er ikke nye regler, men det giver 

tilsyneladende stadig problemer for nogle af virksomhederne. Resultaterne tyder på, at der fortsat 

mangler viden om, hvilke regler, der gælder, når man som primærproducent vil markedsføre sine 

æg/fjerkræ/kaniner ved stalddørssalg. Det fremgår af virksomhedernes bemærkninger på 

kontrolbesøgene, at de ofte ikke er klar over, at stalddørssalg, ud over tilmelding til CHR-registret, 

også skal være registreret hos Fødevarestyrelsen, og at stalddørssælgere af æg skal være tilmeldt 

hos Danske Æg, og de er i tvivl om reglerne om salmonellakontrol. Resultaterne af kontrolkampagnen 

kunne dermed godt tyde på, at der fortsat er behov for en informationsindsats overfor især ikke 

registrerede stalddørssælgere af æg.  

Flere virksomheder etableret efter de nye regler 

I forhold til 2016/2017 er der nu flere virksomheder, der har benyttet sig af de nye muligheder for 

at etablere en detailbutik og udtage organer af eget opdrættet fjerkræ/kaniner eller etablere et 

ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning af æg. 

RESULTATER  

Der blev udført 233 kontroller i alt. 188 (81%) af de 233 kontroller blev gennemført i allerede 

registrerede virksomheder. 45 (19%) af kontrollerne blev gennemført hos stalddørssælgere af 

æg/fjerkræ/kaniner og et enkelt detailsalg af fjerkræ, som ikke var registreret til disse aktiviteter 

hos Fødevarestyrelsen. Fordelingen på virksomhedstyper (både registrerede og ikke registrerede) 

fremgår af figur 1. 

Der blev sammenlagt givet 85 indskærpelser, et påbud om beslaglæggelse og en administrativ bøde. 

72 af de 87 sanktioner (82%) blev givet i ikke registrerede virksomheder. Påbuddet blev givet for 

manglende salmonellakontrol af fjerkræ (kalkuner). Bøden blev givet for manglende registrering til 

detailsalg af fjerkræ (ænder). 

Der blev sanktioneret med 14 indskærpelser og et påbud fordelt på 8 virksomheder i de 188 

registrerede virksomheder. I de 45 ikke registrerede virksomheder blev der sanktioneret med 71 

indskærpelser og en administrative bøde. 

I figur 2 ses sanktionernes fordeling på typer af overtrædelser totalt og fordelt på ikke registrerede 

hhv. registrerede virksomheder. Som det fremgår af figuren, er de hyppigste overtrædelser, udover 

manglende registrering af stalddørssalg af æg/fjerkræ/kaniner, manglende salmonellakontrol, 

modtagelse retur af brugte æggebakker og manglende holdbarhedsoplysning. 

METODE  

Kontrolkampagnen blev gennemført som anmeldte og uanmeldte kontrolbesøg i perioden 1. august 

2019 til og med 31. december 2019 af fødevareenhederne og Fødevarerejseholdet. I virksomheder 

med sanktioner kunne der gennemføres et opfølgende kontrolbesøg som en del af kampagnen. 

Kontrollen skulle foretages hos:  

 

 Primærproducenter, der markedsførte sig med salg af æg, tamfjerkræ eller kaniner, og som 

ikke i forvejen var registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen. Denne kontrol blev 

primært gennemført af Fødevarerejseholdet og udgjorde knap 20% at det samlede antal 

kontroller. 
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 Registrerede primærproducenter med stalddørssalg og/eller levering til lokale 

detailvirksomheder af æg, tamfjerkræ eller kaniner. 

 Detailvirksomheder, hvor reglerne om direkte levering fra primærproducenter af æg, 

tamfjerkræ og kaniner kunne være relevante. 

 Ægpakkerier med begrænset, lokal omsætning af æg. 

 

Følgende lovgivningsområder blev kontrolleret: 

 

 Hygiejneregler, Salmonellakontrol.  

 Mærkning / sporbarhed. 

 Registrerings- og autorisationskrav, mængde- og afstandskrav.  

 Handelsnormer ved salg af konsumæg, herunder metodeægsmærkning.  

TABELLER OG FIGURER 

Fig. 1. Kontrolbesøg (233) fordelt på virksomhedstyper

 

Antal

Stalddørssalg af æg/fjerkræ/kaniner (200)

Detailsalg af egne æg (10)

Detailsalg af eget fjerkræ/kaniner (11)

Ægpakkeri (12)
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Fig. 2. Antal sanktioner fordelt på typer af overtrædelser
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