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Høringssvar til nye regler for stalddørssalg
(j.nr.:2015-28-31-00108 og j.nr.:2015-28-31-00112.)

Dyrenes Beskyttelse hilser de nye regler vedrørende stalddørssalg fra mindre besætninger velkommen. Det er meget positivt at der langt om længe indføres mindre restriktive regler for salg af bl.a. slagtet fjerkræ fra små besætninger (500 stk. slagtefjerkræ om året og 50.000 æg), og at EU forordningen på området efterleves i dansk lovgivning.
De nye regler vil betyde bedre vilkår for små alsidige husdyrbedrifter, herunder også
for leverandører under vores velfærdsmærke "Velfærdsdelikatesser(R) - fra bonde til
kunde". Hertil kommer at det bliver muligt for lokale detailvirksomheder inden for en
radius af 50 km at indgå aftale med primærproducenten om levering af de samme begrænsede mængder. Alt i alt vil det betyde en større kundekreds og større lønsomhed i
små fjerkræhold, og dermed også god dyrevelfærd, idet der i de små brug er tale om
fjerkræhold med en stor grad af naturlighed, herunder små flokstørrelser, store udearealer, og der er os bekendt for eksempel ikke konstateret trædepudesvidninger i disse
små besætninger.
Det vil utvivlsomt medvirke til et øget hold af især fjerkræ i små besætninger, når det
bliver tilladt gennem stalddørssalg at afsætte 500 stk. slagtefjerkræ om året, hvor indvolde på forhånd er udtaget af bonden. Det har hidtil fungeret som en barriere for
stalddørssalg af slagtefjerkræ, at det var forbrugeren selv, der skulle fortage åbning og
udtag, og det har uden tvivl afholdt forbrugere fra at købe fjerkræ fra små og lokale
producenter.
Dyrenes Beskyttelse er enig i den risikovurdering, der er foretaget af DTU, og betragter det som en forbedring af fødevaresikkerheden, at det er en erfaren producent der
foretager åbning og udtag på fjerkræ og er i stand til at vurdere om sundheden er i orden, fremfor at det er forbrugeren selv, der skal gøre det med risiko for forurening af
andre fødevarer i køkkenet.
Dyrenes Beskyttelse har i konceptet for Velfærdsdelikatesser i dag regelsæt for Danske Landgæs som stalddørssalg, og der er regelsæt for Danske Landhøns og Lys Sussex på vej, og det er planen at gennemføre vejlednings kurser i bedøvelse, afblødning,
og udtag af fjerkræ med henblik på at sikre både dyrevelfærd, hygiejne og fødevaresikkerhed.

Hvis vi endelig skal dryppe lidt malurt i bægeret, så synes det ikke særligt velbegrundet at indskrænke afsætningen af honning indskrænkes til en radius af 50 km. Det er
en unødig indskrænkning af markedet som i dag er hele landet.

Med venlig hilsen

Pernille Fraas Johnsen
Chefkonsulent for landbrug

Side 2

