6. Oversigt over love, lovbekendtgørelse (LBK),
bekendtgørelser (BEK) og EU-forordninger inden
for fjerkræproduktionen
Chefkonsulent Mie Nielsen Blom, Landbrug & Fødevarer
Alle gældende og historiske danske bekendtgørelser, der omhandler fjerkræproduktionen,
kan findes på hjemmesiden www.retsinfo.dk. Nedenstående er en oversigt over nogle af
de vigtigste, gældende bekendtgørelser og love, der skal overholdes i den danske fjerkræproduktion.
LOV nr. 432 af 09/06/2004
om hold af dyr, Fødevareministeriet

BEK nr. 245 af 16/03/2010
om uddannelse og kvalifikationer ved hold
af slagtekyllinger, Fødevarestyrelsen

LBK nr. 1343 af 04/12/2007
- Bekendtgørelse af dyreværnsloven (Dyreværnsloven), Fødevareministeriet (tidl.
Justitsministeriet)

Lov nr. 91 af 9/2/2011
om hold af slagtekalkuner, Fødevareministeriet (tidl. Justitsministeriet)

BEK nr. 707 af 18/07/2000
om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr, Fødevarestyrelsen

BEK nr. 658 af 11/06/2011
om hold af slagtekalkuner, Fødevarestyrelsen

BEK nr. 533 af 17/06/2002
- Bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner, Fødevarestyrelsen

BEK nr. 116 af 26/2/2008
om opdræt af fjervildt, Fødevarestyrelsen

LBK nr. 687 af 22/06/2011
Bekendtgørelse af lov om hold af slagtekyllinger (Slagtekyllingeloven), Fødevareministeriet (tidl. Justitsministeriet)

BEK nr. 192 af 25/3/1998
om opdræt af strudsefugle, Fødevarestyrelsen

RÅDETS DIREKTIV 2007/43/EF
af 28. juni 2007
om minimumsforskrifter for beskyttelse af
slagtekyllinger

RÅDETS FORORDNING (EF)
Nr. 1/2005 af 22. december 2004
om beskyttelse af dyr under transport og
dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/
EF og forordning (EF) nr. 1255/97

BEK nr. 757 af 23/06/2010
om hold af slagtekyllinger og rugeægsproduktion, Fødevarestyrelsen

BEK nr. 1729 af 21/12/2006
- Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport, Fødevarestyrelsen
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BEK nr. 1728 af 21/12/2006
om uddannelse i transport af dyr, Fødevarestyrelsen
KOMMISSIONENS FORORDNING
(EF) Nr. 589/2008 af 23. juni 2008
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så
vidt angår handelsnormer for æg
BEK nr. 1358 af 15/12/2009
om stikprøvekontrol af velfærd for landbrugsdyr og for heste, som ikke holdes
med henblik på landbrugsmæssige formål,
Fødevarestyrelsen
BEK nr. 126 af 26/02/2008
- Bekendtgørelse om forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza, Fødevareministeriet
BEK nr. 48 af 31/01/2008
- Bekendtgørelse om fastsættelse af risikoniveau i relation til bekendtgørelse om
forebyggende foranstaltninger mod aviær
influenza og bekendtgørelse om opdræt af
fjervildt, Fødevareministeriet
BEK nr. 1545 af 20/12/2007
- Bekendtgørelse om visse beskyttelsesforanstaltninger i forbindelse med højpatogen
aviær influenza af subtype H5N1 hos fjerkræ og andre fugle i fangenskab, Fødevareministeriet
BEK nr. 1273 af 31/10/2007
- Bekendtgørelse om vaccination mod
Newcastle disease, herunder paramyxovirus-1 hos duer, Fødevareministeriet

BEK nr. 1463 af 16/12/2009
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og kalkuner samt opdræt hertil, Fødevareministeriet
BEK nr. 1462 af 16/12/2009
- Bekendtgørelse om salmonellose hos
fjerkræ samt salmonella og campylobacter
i slagtefjerkræ m.m., Fødevareministeriet
BEK nr. 1260 af 15/12/2008
- Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt
hertil, Fødevareministeriet
KOMMISSIONENS FORORDNING
(EF) Nr. 1177/2006 af 1. august 2006
om gennemførelse af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003
for så vidt angår krav vedrørende anvendelse af særlige bekæmpelsesmetoder som
led i de nationale programmer for bekæmpelse af salmonella hos fjerkræ
KOMMISSIONENS FORORDNING
(EF) Nr. 646/2007 af 12. juni 2007
om gennemførelse af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003
for så vidt angår et EF-mål for mindskelse
af forekomsten af Salmonella Enteritidis
og Salmonella Typhimurium i slagtekyllinger og om ændring af forordning (EF)
nr. 1091/2005
KOMMISSIONENS FORORDNING
(EF) Nr. 584/2008 af 20. juni 2008
om gennemførelse af Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 2160/2003
for så vidt angår et EF-mål for mindskelse
af forekomsten af Salmonella Enteritidis
og Salmonella Typhimurium i kalkuner
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RÅDETS FORORDNING (EF)
Nr. 1099/2009 af 24. september 2009
om beskyttelse af dyr på aflivningstidspunktet Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april
2004 om fødevarehygiejne
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 af 29. april 2004
om særlige hygiejnebestemmelser for animalske fødevarer
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004
om særlige bestemmelser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af animalske produkter til konsum
Kommissionens forordning (EF) Nr.
2073/2005 af 15. november 2005
om mikrobiologiske kriterier for fødevarer
BEK nr. 1023 af 25/10/ 2008
– Bekendtgørelse om straffebestemmelser
for overtrædelse af visse forordninger om
fødevarehygiejne
BEK nr. 244 af 02/04/2004
- Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v., Fødevareministeriet
BEK nr. 913 af 30/08/2006
- Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr, Fødevareministeriet

BEK nr. 300 af 28/03/2012 - Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v. , (Betalingsbekendtgørelsen)
BEK nr. 1450 af 15/12/2009 - Bekendtgørelse om fjerkræproduktion og omsætning
af fjerkræ Fødevareministeriet
BEK nr. 939 af 14/09/2006 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om
supplerende bestemmelser for omsætning
af fjerkræ, Fødevareministeriet
BEK nr. 57 af 26/01/2012 - Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse, Fødevareministeriet
BEK nr. 788 af 24/07/2008 – Bekendtgørelse om fødevarehygiejne, Fødevarestyrelsen
BEK nr. 1151 af 12/12/2011 – Bekendtgørelse om autorisation og registrering af
virksomheder, Fødevarestyrelsen
BEK nr. 1308 af 14/12/2005 – Bekendtgørelse om mærkning af fødevarer, Fødevarestyrelsen
VEJ nr. 9176 af 23/04/2010 – Vejledning
om fødevarekædeoplysninger, Fødevarestyrelsen
VEJ af 2. april 2012 - Vejledning om fødevarehygiejne, Fødevarestyrelsen
VEJ af 22. december 2005 - Vejledning
om mikrobiologiske kriterier for fødevarer,
Fødevarestyrelsen
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VEJ nr. 9459 af 12/07/2006
– Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder, Fødevarestyrelsen
Vejledning i gennemførelsen af visse
bestemmelser i forordning (EF) nr.
852/2004 om fødevarehygiejne
Vejledning i gennemførelsen af visse
bestemmelser i forordning (EF) nr.
853/2004 om fødevarehygiejne for animalske fødevarer
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