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J. nr.: 2015-22-60-00127 21. april 2017

Slutrapport for kampagnen

Primærproducenters direkte levering af æg, 

tamfjerkræ og kaniner

INDLEDNING 

Nye regler og overtrædelse af hidtidige regler
Den 1. september 2016 kom der nye regler, der udvidede mulighederne for 
primærproducenters salg af animalske fødevarer. Mulighederne blev yderligere udvidet 
med regelændringer pr. 1. januar 2017.

Udover stalddørssalg må primærproducenter levere egne opdrættede tamfjerkræ og 
kaniner i uåbnet stand til lokale detailvirksomheder. Lokale detailvirksomheder, - 
herunder primærproducentens egen detailvirksomhed, - må åbne og evt. opskære 
tamfjerkræ og kaniner og herfra sælge videre til endelige forbrugere og til lokale 
detailvirksomheder efter 1/3-reglen. Primærproducenter må udover salg fra stalddøren 
også sælge æg fra egen gårdbutik/restaurant og fra egen bod på lokale offentlige 
markeder, ligesom primærproducenten kan oprette eget ægpakkeri med autorisation til 
begrænset, lokal omsætning.

Fødevarerejseholdet har i 2015 konstateret overtrædelse af reglerne for stalddørssalg af 
æg. Rejseholdets kontrol har også vist, at en del primærproducenter har haft vanskeligt 
ved at forstå de bestemmelser, der fritager visse mindre æglæggende besætninger for 
salmonellakontrol.  

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

• at vejlede om reglerne for og kontrollere regelefterlevelsen hos
- detailvirksomheder på bedriften, der åbner og udtager organer fra 
tamfjerkræ/kaniner
- primærproducenter med salg af æg fra egen detailvirksomhed på bedriften eller 
fra egen lokale bod på offentlige markeder
- ægpakkerier med autorisation til begrænset, lokal omsætning af æg
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• at mindske risikoen for, at der sælges salmonellainficerede æg og salmonella- 
inficeret kød til endelige forbrugere eller lokale detailvirksomheder.

Vejledningen og kontrollen af regelefterlevelsen har bl.a. omfattet 
- hygiejneregler
- registrerings- og autorisationskrav
- sporbarhedskrav
- mængde- og afstandsgrænser
- salmonellakontrol 
- handelsnormer ved salg af konsumæg

KONKLUSION 

Høj regelefterlevelse hos de registrerede virksomheder – lille regelefterlevelse 
blandt ikke registrerede stalddørssalg

Der blev gennemført 153 kontrolbesøg, heraf 124 hos allerede registrerede 
virksomheder. Regelefterlevelsen blandt de registrerede virksomheder var 96 %, hvilket 
må betegnes som en høj regelefterlevelse. Der blev også foretaget kontrolbesøg hos 29 
primærproducenter, der skiltede ved vejen om salg af æg, tamfjerkræ eller kaniner (eller 
markedsførte på internettet), og som ikke i forvejen var registreret til stalddørssalg hos 
Fødevarestyrelsen. Udover den manglende registrering overtrådte 66 % af disse 
virksomheder 1 eller flere af de andre kontrollerede regler. 

Især regler om registrering og salmonellakontrol overtrædes

Den hyppigste overtrædelse i ikke registrerede virksomheder var, udover den manglende 
registrering, manglende salmonellakontrol blandt stalddørssælgere af æg. Reglerne om 
registrering og salmonellakontrol er ikke nye regler. Det fremgår af virksomhedernes 
bemærkninger på kontrolbesøgene, at de ofte ikke er klar over, at stalddørssalg, udover 
tilmelding til CHR-registret og Det Danske Fjerkræråd, også skal være registreret hos 
Fødevarestyrelsen, og de er i tvivl om reglerne om salmonellakontrol. Resultaterne af 
kontrolkampagnen kunne dermed godt tyde på, at der er behov for en yderligere 
informationsindsats overfor især stalddørssælgere af æg.

Nye muligheder kun implementeret af få virksomheder

Kontrolkampagnen begyndte 2 måneder efter, at de nye regler var trådt i kraft 1. 
september 2016, og halvvejs i kontrolperioden, 1. januar 2017, blev reglerne ændret 
igen, så primærproducenter nu udover gæs og ænder også kunne levere høns, kyllinger 
og kalkuner til lokale detailvirksomheder. Dette kan være årsagen til, at der kun fandtes 
et lille antal virksomheder, der havde benyttet sig af de nye muligheder. F.eks. er der 
kun etableret få detailvirksomheder, der udtager organer af eget opdrættet fjerkræ/egne 
kaniner, og der er p.t. ikke etableret nogen æg pakkerier med begrænset, lokal 
omsætning. Til gengæld gav kontrolkampagnen lejlighed til at vejlede virksomhederne 
om de nye muligheder for direkte levering til lokale detailvirksomheder. Erhvervet har 
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også informeret primærproducenterne om de nye regler, ligesom der har været 
information på Fødevarestyrelsens hjemmeside. Set i det lys kunne det være interessant 
at gentage kontrolkampagnen på et tidspunkt, hvor flere virksomheder har haft tid til at 
etablere detailvirksomheder, der modtager animalske produkter direkte fra 
primærproducenter, og ægpakkerier med begrænset, lokal omsætning. 

RESULTATER 

Der blev udført 153 kontrolbesøg i hele landet, heraf 124 i allerede registrerede 
virksomheder, og 29 i virksomheder, der skiltede ved vejen med salg af æg, fjerkræ eller 
kaniner, og som ikke i forvejen var registrerede hos Fødevarestyrelsen. Fordelingen på 
virksomhedstyper fremgår af figur 1. Hovedparten af de besøgte virksomheder havde 
udelukkende stalddørssalg af æg. Der fandtes ingen etablerede ægpakkerier med 
begrænset, lokal omsætning, så der kunne ikke gennemføres kontrolbesøg i denne 
branche. 

Der blev sammenlagt givet 55 indskærpelser (kontrolresultat 2), et salgsforbud 
(kontrolresultat 3) og 3 administrative bøder (kontrolresultat 4). 

Der blev sanktioneret med 4 indskærpelser fordelt på 4 virksomheder i de 124 
registrerede virksomheder.

Af de 29 ikke registrerede virksomheder blev der sanktioneret overfor 27 af dem med 51 
indskærpelser, 1 salgsforbud og 3 administrative bøder. Et kontrolobjekt fik to 
administrative bøder for manglende registrering hhv. slagtning under uhygiejniske 
forhold, og et kontrolobjekt fik en administrativ bøde for manglende registrering og et 
salgsforbud på grund af manglende salmonellakontrol af æg.

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 den 
hyppigste overtrædelse udover manglende registrering af stalddørssalg af 
æg/fjerkræ/kaniner manglende salmonellakontrol ved stalddørssalg af æg.

METODE 

Kontrolkampagnen blev overvejende gennemført som uanmeldte kontrolbesøg i perioden 

1. november 2016 til 28. februar 2017 af fødevareenhederne og Fødevarerejseholdet. 
Der skulle gennemføres 150 kontrolbesøg.

Kontrollen blev foretaget hos 
 primærproducenter, der skiltede ved vejen om salg af æg, tamfjerkræ eller 

kaniner (eller markedsførte på internettet), og som ikke i forvejen var registreret 
til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen. Denne kontrol blev primært gennemført af 
Fødevarerejseholdet
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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.

Følgende lovgivningsområder blev kontrolleret:
 Hygiejneregler, Salmonellakontrol 
 Mærkning / sporbarhed
 Registrerings- og autorisationskrav, mængde- og afstandskrav 
 Handelsnormer ved salg af konsumæg

TABELLER OG FIGURER.

Figur 1. Kontrolbesøg (153) fordelt på virksomhedstyper

Stalddørssalg af æg (121)

Stalddørssalg af fjerkræ 
(19)
Stalddørssalg af kaniner (2)

Detailbutik med salg af 
egne æg (6)
Detailbutik med salg af 
eget fjerkræ (5)

Figur 2. Sanktioner fordelt på typer af overtrædelser
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