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Høringssvar til bekendtgørelse om autorisation og registrering af 
fødevarevirksomheder m.v. 
 
 
Dyrenes Beskyttelse har følgende bemærkninger vedrørende udkastet af bekendtgørelse om 
autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (J.nr. 2020-28-31-00162). 
 
 
Det er positivt, at der åbnes op for at mindre producenter, som gerne vil afsætte direkte til 
forbrugere og/eller gennem egen lokale detailvirksomhed samt til eget ægpakkeri, har mulighed 
for at øge deres antal af æglæggere til 1.000, svarende til en produktion på 312.000 æg per år. 
Dette vil åbne dørene for mere stalddørssalg, hvormed mindre primærproducenter har mulighed 
for at øge deres afsætning, så det bliver mere lønsomt at holde høns med god dyrevelfærd.  
Af samme årsag, som nævnt herover, er det positiv at primærproducenter kan slagte og afsætte 
op til 2.000 styk tamfjerkræ og 2.000 styk opdrættet fjervildt om året direkte til forbrugere og 
lokale detailvirksomheder.  
 
Dyrenes Beskyttelse ser positivt på forslaget om ændringer af mængdegrænser for 
primærproducenters direkte levering af æg og fjerkræ. 
 
 
Det formodes desuden, at forslaget om at primærproducenter selv må udtage organer fra de 
slagtede dyr uden at skulle oprette sig som detailvirksomhed, vil resultere i øget hold og salg. 
Kravet om at primærproducenterne skulle oprette sig som en detailvirksomheder kan have 
fungeret som en barriere for stalddørssalg af slagtefjerkræ, når det var forbrugeren selv som 
kunne risikere at skulle foretage åbning og udtag.  
 
 
Forslaget om at autoriserede mobile virksomheder kan bistå landmænd med hjemmeslagtning 
anser Dyrenes Beskyttelse som værende positivt. Så længe at det forløber i henhold til gældende 
lovgivning og foregår dyrevelfærdsmæssigt forsvarligt, støtter Dyrenes Beskyttelse op om 

mailto:db@dyrenesbeskyttelse.dk
http://www.dyrensbeskyttelse.dk/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 

muligheden, da det vil forbedre dyrenes velfærd væsentligt, da flere led undgås i forhold til 
håndtering, transport m.v. 
 
 
Med venlig hilsen 
 

               
Britta Riis, Direktør  Rie Jensen, Cand. Scient. i Animal Science  


