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Høringssvar nye regler for stalddørssalg (j.nr.2015-28-31-00108) 
 
Dyrenes Beskyttelse har følgende bemærkning til de nye regler for stalddørssalg i 
henhold til høringen af ændringerne i bekendtgørelsen om autorisation og registrering 
af fødevarevirksomheder m.v. 
 
Som det fremgår af foreningens høringssvar om samme emne dateret den 4. juni 
2015, hilser Dyrenes Beskyttelse velkommen, at der åbnes op for mere stalddørssalg 
fra mindre husdyrbedrifter med fjerkræ, så det bliver mere lønsomt for små fjerkræ-
holdere med god dyrevelfærd. Det vil utvivlsomt medvirke til et øget hold af især fjer-
kræ 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.  
 
Det er også meget positivt, at en lille fjerkræholder med 500 høns fremover må sælge 
op til 100.000 æg ved stalddøren, hvilket også omfatter salg af æg fra egen bod på 
lokale markeder. Men det er problematisk, at hvis landmanden derimod ønsker at 
sælge sine æg til andre lokale detailvirksomheder indenfor 50 km skal der etableres 
et ægpakkeri. Dette mener Dyrenes Beskyttelse er meget voldsomt og et unødven-
digt krav, som i praksis vil forhindre de små ægproducenter i at afsætte deres æg til 
lokale butikker og restauranter, og således virke direkte mod hensigten i stalddørs-
pakken. Det er en stor omkostning for en lille producent med 500 høns at etablere et 
ægpakkeri med de nødvendige faciliteter, som f.eks. apparatur til sortering, gennem-
lysning og mærkning af æggene, og en årsproduktion på maksimalt 100.000 æg kan 
ikke finansiere udgifterne til dette. Dyrenes Beskyttelse foreslå derfor, at der i stedet 
indføres en bagatelgrænse på 50.000 æg om året, som må leveres til lokale butikker 
og restauranter indenfor 50 km.       
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