BILAG 1
GMP-planens/branchekodens væsentligste lovgrundlag
samt andet lovgrundlag for konsumægsproduktionen pr. 1.
marts 2009
1.

Hygiejneforordningen 852/2004 ændret ved forordning 1019/2008. Konsolideret udgave
af 2008

2.

Bekendtgørelse nr. 1023 af 25. oktober 2008 om straffebestemmelser for overtrædelse af
visse forordninger om fødevarehygiejne

3.

Vejledning i gennemførelsen af visse bestemmelser i forordning 852/2004 om fødevarehygiejne

4.

Rådets forordning 2160/2003 af 17. november 2003 om bekæmpelse af salmonella og
andre bestemte fødevarebårne zoonotiske agenser

5.

Bekendtgørelse nr. 1259 af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i rugeægsproducerende høns og opdræt hertil

6.

Bekendtgørelse nr. 1260 af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshold og opdræt hertil

7.

Bekendtgørelse nr. 1296 af 15. december 2008 om fjerkræproduktion

8.

Bekendtgørelse nr. 533 af 17. juni 2002 om beskyttelse af æglæggende høner

9.

Bekendtgørelse nr. 7 af 6. januar 2006 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af
æglæggende høner

10.

Bekendtgørelse nr. 1159 af 21. november 2006 om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af æglæggende høner

11.

Bekendtgørelse nr. 788 af 24. juli 2008 om fødevarehygiejne

12.

Bekendtgørelse nr. 11 af 21. november 2008 om økologisk jordbrugsproduktion m.v.

13.

Bekendtgørelse nr. 296 af 16. marts 2007 om bekæmpelse af Newcastle Disease

14.

Bekendtgørelse nr. 127 af 26. februar 2008 om pligt til overvågning for aviær influenza hos
fjerkræ og opdrættet fjervildt

15.

Bekendtgørelse nr. 126 af 26. februar 2008 om forebyggende foranstaltninger mod aviær
influenza

16.

Bekendtgørelse nr. 150 af 25. februar 2009 om ILT (infektiøs laryngothracheitis)

17.

Bekendtgørele nr. 151 af 25. februar 2009 om hønsetyfus

18.

Bekendtgørelse nr. 152 af 25. februar 2009 om fjerkrækolera (Pasteurella Multocida)

19.

Bekendtgørelse nr. 1295 af 15. december 2008 om mindre rugerier samt omsætning af
hobbyfjerkræ

20.

Bekendtgørelse nr. 1152 af 23. november 2006 om husdyrhold og arealkrav m.v.

21.

Bekendtgørelse nr. 386 af 26. maj 2008 om ændring af bekendtgørelse om husdyrhold og
arealkrav m.v.

22.

Lovbekendtgørelse nr. 1343 af 4. december 2007, dyreværnsloven

23.

Bekendtgørelse nr. 707 af 18. juli 2000 om mindstekrav til beskyttelse af landbrugsdyr

24.

Bekendtgørelse nr. 774 af 29. august 2001 om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr

25.

Bekendtgørelse nr. 913 af 30. august 2006 om ændring af bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind –og udførsel af levende dyr

26.

Rådets forordning om krav til foderstofhygiejne nr. 183/2005

27.

Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007, som ændret ved Kommissionens forordning
(598/2008), om Handelsnormer for æg

BILAG 2
Regelsæt ved håndtering af hønniker i forbindelse med
flytning fra opdrætningsstald til æglæggerstald
Indledning:
Dette regelsæt lægger op til at sikre den højest mulige dyrevelfærdsmæssige standard i alle faser
omkring indfangning, læsning, transport og aflæsning af hønniker.
Opdrætter, ægproducent og vognmand/transportør har pligt til at sikre, at hønniker håndteres på en
skånsom måde, der sikrer dyrevelfærden.
Regelsættet vil løbende blive tilpasset med ny viden på området.

Planlægning:
1.

Opdrætter, ægproducent og vognmand/transportøren aftaler i god tid dato for flytningen af
hønnikerne

2.

Mellem parterne aftales ligeledes i god tid, hvornår diverse vaccinationer skal foregå

3.

Opdrætteren skal sørge for, at hønnikerne har adgang til foder og vand indtil læsningen

4.

Parterne skal hver især sørge for, at lovpligtige registreringer, som påhviler den enkelte, bliver
udført

5.

Opdrætter/ægproducent aftaler før flytning med vognmanden/transportøren, hvor mange hønniker der aktuelt skal flyttes og oplyser alder og vægt på hønnikerne således, at det tilstrækkelige antal kasser/containere kan beregnes og være til rådighed. For fjerkræ under 1,6 kg skal
der være et areal af 180-200 cm2/kg

Før indfangning:
Vognmand:
6.

Vognmand/transportør sikrer, at kasser/containere er ubeskadigede, rene og desinficerede.
Der skal foreligge dokumentation for dette i vognmandens/transportørens egenkontrolprogram

7.

Vognmand/transportør sørger for, at lastbilen er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes

8.

Det sikres, at lastbilchaufføren i forhold til køre- og hviletidsreglerne har timer nok til at kunne
køre direkte fra opdrætter til ægproducenten

Opdrætter:
9.

Opdrætter skal sørge for, at der er gode tilkørselsforhold til opdrætsstalden

10.

Alt unødigt inventar og udstyr skal være fjernet fra gulv og gangarealer for at sikre fangerne
uhindret færdsel

11.

I gulvsystemer skal flytbart inventar fjernes fra selve indfangningsområdet

12.

Lyset i huset skal reduceres mest muligt for at berolige hønnikerne, uden det dog besværliggør indfangningen. Der skal samtidig være lys nok til, at hønnikerne kan sættes i kasser/containere på forsvarlig vis (brug eventuelt blåt lys)

13.

Opdrætteren skal sørge for, at ventilationen kører kontinuerlig under indfangningen, mens
andre elektriske motorer slukkes under indfangningen

14.

Opdrætteren skal sikre, at fangerne er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes

15.

Inden indfangning skal alle fangere være instrueret om velfærdsmæssige forhold ved indfangning og transport af hønniker af opdrætteren

16.

Nye og uøvede fangere skal, inden indfangningen påbegyndes, modtage den nødvendige
instruktion af opdrætteren

17.

Indfangningen opdeles i separate opgaver og fangerne skal udføre opgaverne i henhold til
deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring.

18.

Hele indfangningen skal foregå med et minimum af uro og støj

Aflæsning:
Ægproducent:
19.

Ægproducent skal sørge for, at der er gode tilkørselsforhold til æglæggerstalden

20.

Stalden skal være klargjort. Der skal være foder og vand til rådighed, når hønnikerne indsættes

21.

Der skal være tilstrækkelig personale til stede, således en aflæsning ikke varer over 4 timer pr.
leverance. Dette gælder uanset, om der skal vaccineres ved aflæsning eller ej

22.

Ægproducenten skal sikre, at personalet er til stede i god tid inden aflæsningen påbegyndes

23.

Inden aflæsning skal personalet være instrueret om velfærdsmæssige forhold ved aflæsning af
hønniker af ægproducenten

24.

Nyt og uøvet personale skal, inden aflæsningen påbegyndes, modtage den nødvendige instruktion af ægproducenten

25.

Aflæsningen opdeles i separate opgaver og personalet skal udføre opgaverne i henhold til
deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring

26.

Hele aflæsningen skal foregå med et minimum af uro og støj

Regler:
1.

Ved gulvopdræt skal indfangning foregå således at klumpning undgås

2.

Antallet af hønniker, som den enkelte fanger bærer, afhænger både af fangerens evne og
erfaring samt af hønnikernes størrelse

3.

Afstanden fra ind- eller udtagningsstedet til eller fra kasser/containere skal være så kort som
muligt

4.

Dyrene skal under hele håndteringen behandles skånsomt

5.

Hønerne skal bæres således, at de ikke rammer faste objekter

6.

Alle lovbestemte normer og regler vedrørende transport skal overholdes

BILAG 3
Regelsæt ved håndtering af udsætterhøner
Introduktion
Dette regelsæt lægger op til at sikre den højest mulige dyrevelfærdsmæssige standard i alle stadier
omkring indfangning, læsning og transport af udsætterhøner.
Ægproducenter har pligt til at sikre, at udsætterhøner håndteres på en skånsom måde, der sikrer dyrevelfærden.
Som en checkliste giver dette regelsæt retningslinier for ægproducenten, fangerne og slagteriet.
Den hjælper også med koordineringen mellem de forskellige led i kæden ved at introducere forbedrede teknikker og sikre træning og vejledning af fangerne.
I takt med ny viden på dette område, vil regelsættet blive tilpasset i overensstemmelse hermed.

Planlægning
1. Reserver så tidligt som muligt, så udsætningen kan ske ved den optimale hønealder. Sørg for at
hønerne helt frem til afhentningstidspunktet får foder, hvor der er et tilstrækkeligt højt Ca-indhold
for at sikre, at hønernes knogler er så stærke som muligt
2. Hønerne skal have adgang til foder og vand indtil læsningstidspunktet.
3. Så tæt på udsætningen som muligt skal flokken gennemgås med henblik på at frasortere alle
høner, som er svage, skadede eller klart uegnede til transport
4. Før udsætningen aftales datoen og følgende oplysninger gives til slagteriet:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Ejerens navn og adresse
Navnet på den ansvarlige for produktionen
Produktionsstedets adresse
Produktionsform
CHR-nummer
Flok nummer
Antallet af høner
Ca. vægt
Flokkens sundhedsstatus

5. Før indfangningen påbegyndes, er det producentens ansvar at aftale efterfølgende forhold med
slagteriet:
j)
k)
l)
m)
n)
o)

Detaljer om flokken, antal dyr og hønealder
Tidspunkt for hvornår lastbilen skal være på produktionsstedet
Antallet af fangere som stilles til rådighed af henholdsvis ægproducenten og slagteriet
Antallet af kasser i forhold til flokkens størrelse og alder fastlægges.
Hvem der sikrer, at de nødvendige transporttilladelser er til stede
Hvem der forestår indfangningen, og hvem der skal kontaktes i tilfælde af større uregelmæssigheder eller uheld

Før indfangning

Slagteriet
6.

Sikrer, at lastbilen er på produktionsstedet i god tid inden indfangningen påbegyndes. Tidspunkt
for ankomst for læsningens påbegyndelse skal noteres.

7.

Sikrer, at kasserne er ubeskadigede, rene og desinficerede samt passende til hønernes type og
alder. Der skal foreligge dokumentation for dette i slagteriets egenkontrolprogram.

8.

Sikrer, at lastbilchaufføren har timer nok, i forhold til køre- og hviletidsreglerne, til at kunne køre
direkte fra produktionsstedet til slagteriet uden ophold for at undgå forsinkelser i transporten til
slagteriet. Ved ankomsten til slagteriet skal hønerne slagtes umiddelbart dog minimum inden for
2 timer.

Ægproducenten
Kontrol med indfangningen påhviler alene ægproducenten eller en af ham udpeget stedfortræder.
9.

I bursystemer skal frontlågerne kunne åbnes let, så hønerne kan blive flyttet uden unødigt besvær. Alt flytbart inventar og udstyr skal være fjernet fra døre og gangarealer for at sikre fangerne uhindret færdsel

10.

I alternative systemer skal flytbart inventar fjernes fra selve indfangningsområdet

11.

Lyset i huset skal reduceres mest muligt for at berolige hønerne uden, at det dog besværliggør
indfangningen. Der skal samtidig være lys nok til at sikre, at hønerne kan sættes i kasserne på
forsvarlig vis

12.

Producenten sikrer, at ventilationen kører kontinuert under indfangningen, mens andre elektriske motorer slås fra

13.

Producenten sikrer, at fangerne er til stede i god tid, inden indfangningen påbegyndes

14.

Nye og uøvede fangere skal inden indfangningen påbegyndes modtage den nødvendige instruktion og træning. Under indfangning skal de vejledes af en erfaren fanger.

Indfangning
15.

Før indfangningen påbegyndes skal alle fangere instrueres om velfærdsmæssige forhold ved
indfangning og transport af høner.

16.

Indfangningen skal opdeles i separate opgaver og fangerne skal udføre opgaverne i henhold til
deres fysiske formåen, dygtighed og erfaring.
Hele indfangningen skal udføres med et minimum af uro og støj.

17.

Regler
Bursystemer
18.

Hønerne skal tages ud af burene enkeltvis og bæres i begge ben for at undgå skader.

19.

Hønerne skal støttes på brystet, når de tages ud af burene.

Alternative systemer
20.

Mobile indhegninger anbefales for at reducere risikoen for, at hønerne klumper.

21.

Hvis der ikke er en passende farbar vej til fritgående enheder, skal der være en alternativ mulighed for transport af kasserne, ligesom det nødvendige ekstra mandskab skal være til stede,
så indfangning og lastning ikke tager unødig ekstra tid.

Alle systemer
22.

Synligt svage eller skadede høner må ikke lastes, men skal aflives så hurtigt som muligt.

23.

Afstanden fra udtagningsstedet eller indfangningsstedet til transportkassen skal være så kort
som muligt. Transportkasserne skal derfor placeres så tæt på dyrene, som det er fysik muligt.

24.

Hønerne skal bæres i begge ben og fangerne skal passe på, at hønerne ikke rammer faste objekter, især hvis hønerne basker med vingerne. Ved indfangning af høner i andre staldsystemer
end æglægningsbure, kan det være nødvendigt at fange hønerne i ét ben.

25.

Antallet af høner, som den enkelte fanger bærer, afhænger af både fangerens evne og erfaring
samt hønernes størrelse, men der må maximalt bæres 3 høner i hver hånd.

26.

Hvis en høne kommer fri, så skal den indfanges så hurtigt og så stille som muligt.

27.

Hønerne skal placeres i kasserne så skånsomt, at der ikke opstår skader på dem. Det skal sikres, at antallet af høner i hver kasse ikke overskrider de lovbestemte normer.

28.

Transportbilerne skal være lukkede og udstyret med et ventilationssystem, der kan sikre den
korrekte luftmængde og temperatur uafhængigt af den omgivne temperatur.

29.

Hønerne skal transporteres til slagteriet med et minimum af ventetid. Chaufføren bør kontakte
slagteriet, inden han kører fra produktionsstedet.

BILAG 4
Procedure for indfangning, transport og slagtning af udsætterhøner fra konsumægsproduktionen
1. Krav vedrørende indfangning, læsning og transport
Indfangning, læsning og transport skal ske efter ”Regelsæt ved håndtering af udsætterhøner” j.nr.:
400.50.1-04-04-FR-0155 TA/kl af den 2. juli 2004. Det Danske Fjerkræraad vil sikre, at den nødvendige information bliver givet til ægproducenter, fangerhold, de transportansvarlige og slagteriet. Ved
transport til et udenlandsk slagteri vil Det Danske Fjerkræraad sørge for, at regelsættet oversættes til
de relevante sprog. Desuden vil man medvirke til, at de involverede personer bliver sat ind i sagens
indhold og relevans. Der vil blive lagt stor vægt på, at de, som fanger og læsser, får den relevante
information og herunder, at der i arbejdet bliver fulgt op omkring, hvordan tingene gennemføres.

2. Krav vedrørende registreringer som skal foretages af eller ske via slagteriet
1) Slagtedato
2) Antallet af høner
3) Afstamning (hvide eller brune)
4) Antallet af døde høner i transportkasserne
5) Procent døde høner i transportkasserne
6) Antal høner med brækkede ben
7) Procent høner med brækkede ben
8) Antal høner med brækkede vinger
9) Procent høner med brækkede vinger
10) Tidspunkt for start af læsning
11) Tidspunkt for afslutning af læsning
12) Tidspunkt for ankomst til slagteriet
13) Tidspunkt for slagtningens påbegyndelse
Resultaterne af foranstående skal tilgå producenten direkte fra slagteriet og Det Danske Fjerkræraad
skal have en kopi af disse oplysninger fra slagteriet senest en uge efter slagtningen. Det Danske
Fjerkræraad indtaster oplysningerne i en database og sikrer en løbende overvågning.
De gældende grænseværdier er følgende:
•

Transportdøde høner i en leverance registreres samtidig med ophængning på slagtebåndet
og må maksimalt udgøre 1,50 % af den pågældende leverance

•

Ben- og vingebrud i en leverance opstået, inden hønerne har været igennem bedøver og
plukker og registreret ved dyrlægekontrollen på slagteriet efter bedøver og plukker, må maksimalt udgøre 0,50 % af leverancen for hver kategori

3. Ved overskridelse af grænseværdierne
Hvis en leverance overskrider én af grænseværdierne, vil ejeren og den ansvarlige for indfangningen,
læsningen og transporten samt eventuelt slagteriet blive kontaktet af Det Danske Fjerkræraad med
henblik på at få sagen belyst for om muligt at kunne fastlægge årsagen.

Senest 3 uger efter Det Danske Fjerkræraads modtagelse af konkrete data fra slagteriet, skal Det
Danske Fjerkræraad fremsende disse data og Det Danske Fjerkræraads oplysninger om sagen til
Fødevarestyrelsen og den fødevareregion, hvor producentens bedrift er beliggende. Fødevareregionen vil på baggrund af disse data og oplysninger vurdere, om forholdet skal politianmeldes.

4. Slagteriernes registreringer
Det Danske Fjerkræraad vil løbende følge de registreringer, som sker på slagteriet og forbeholder sig
ret til at besøge et givent slagteri uanmeldt med en dyrlæge for at vurdere, om de aftalte registreringer
sker i henhold til det fastlagte.
Hvis sådanne kontrolbesøg måtte give anledning til bemærkninger, vil disse blive foreholdt slagteriet
med henblik på at sikre en gennemførelse af det fastlagte.

5. Justering af procedurerne
Justering af disse procedurer kan ske efter aftale mellem Fødevarestyrelsen, Dyreværnsrådet, Justitsministeriet og Det Danske Fjerkræraad.
Eventuelle justeringer skal være begrundet i konkrete behov baseret på faglige og videnskabelige
vurderinger.
Det Danske Fjerkræraads ”Handlingsplan for indfangning, transport og slagtning af udsætterhøner til
konsumægsproduktion” j. nr. 400.50.1-04-FR-0245 TA/kl af 5. april 2005, ophæves.

BILAG 5
Eksempler på rapporteringsskemaer
Vedrørende pkt. 9 i GMP-planen
Andre relevante rapporteringsskemaer kan
benyttes efter eget valg, blot alle oplysninger er tilgængelige som påkrævet i GMP-planen

• STAMDATA
• DØDELIGHED
• ÆGLÆGNING
• LEVERANCE TIL PAKKERI
• ANDEN ÆGLEVERANCE
• SALMONELLAPRØVER
• BESØG
• RENGØRING

Skemaerne kan printes fra Fjerkræraadets hjemmeside www.danskfjerkrae.dk

STAMDATA
CHR……………. HOLD………………

HUS………….

1. Udrugningsdato: ____________________________________________

2. Rugere: ___________________________________________________

3. Afstamning:_________________________________________________

4. Opdrætter, CHR, navn: ________________________________________

5. Leverandør af hønniker: _______________________________________

6. Indsættelsesdato: ____________________________________________

7. Antal indsatte: _______________________________________________

DØDELIGHED
CHR……………. HOLD………………

Indsat antal ___________________

Dato

HUS………….

Den_______________________

Antal døde

Bemærkninger

ÆGLÆGNING
CHR……………. HOLD………………

Indsat antal ___________________

Dato

HUS………….

Den_______________________

Antal æg

Bemærkninger

LEVERANCE TIL PAKKERI
CHR……………. HOLD………………

Dato

Antal æg

HUS………….

Bemærkninger

ANDEN ÆGLEVERANCE
CHR……………. HOLD………………

Dato

Antal æg

HUS………….

Bemærkninger

SALMONELLAPRØVER
CHR……………. HOLD………………

Dato

Prøver udtaget dato

HUS………….

Svar journalnr.

BESØG
CHR……………. HOLD………………

Dato

Navn

HUS………….

Formål

RENGØRING
CHR……………. HOLD………………

Dato

Stald nr.

Ægpakkerum

HUS………….

Ægopbevaringsrum

