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Fødevarestyrelsen 

Sendt pr. mail til: 29@fvst.dk 

Cc: teg@fvst.dk og svsh@fvst.dk  

 

    11. november 2022, AMJK 

e-mail: amjk@dsk.dk 
 
 
 
 
Vedr. Høring om udkast til reviderede handelsnormer for fjerkræ, j.nr.: 2022-29-
35-00375. 

 

De Samvirkende Købmænd takker for at have modtaget det ovenfornævnte forslag i høring. 

Hermed følger vores kommentarer.  

 

Vi er opmærksomme på, at denne høring er en del af de første forhandlinger. Vi håber, at 

Fødevarestyrelsen – som altid – løbende vil orientere os udfald af om proces og forhandling 

og løbende sende forslagene i høring. 

 

Vedr. artikel 6  

Vi bemærker, at kravet om den obligatoriske angivelse af formen ”fersk”, ”frossen” eller 

”dybfrossen” videreføres. Vi mener, at det er et unødvendigt krav, da det vil fremgå af den 

øvrige mærkning på produktet, om der er tale om en køle- eller frostvare. Vi foreslår derfor 

dette krav ophæves. 

 

DSK mener desuden, at det bør være muligt at sælge fjerkræ optøet, som det er muligt for 

andre typer af kød. Mærkningsforordningen stiller allerede krav om, at der oplyses, om kø-

det er ”optøet” (vil kræve end ændring af Forordning nr. 1308/2013 Bilag V).  

 

Handelsnormernes opdeling af klasser (A og B) er i dag obligatorisk at angive på færdigpak-

ket fjerkræ, når den sælges til forbrugeren. Vi foreslår, at det undersøges, hvilke dele føde-

varekæden, der anvender denne oplysning, og at oplysningen udelukkende er obligatorisk, 

hvor den er en reel værdi.  

 

Ophævelse af krav om sidste anvendelse? 
Er det korrekt, at det krav der p.t. gælder om, at fersk fjerkræ, skal mærkes med ”sidste 

anvendelsesdato” ikke videreføres? I så fald bakker vi op om dette. Retningslinjerne for 

fersk fjerkræ bør følge samme retningslinjer som andet kød, hvor der angives ”Bedst før” 

eller ”sidste anvendelse”.  
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Vedr. bilag V 

Bilag V angiver, at dyrene gerne må holdes indenfor pga. veterinære restriktioner i 12 uger 

uden at miste deres status som friland eller fritgående. DSK foreslår, at reglen om de 12 

uger udgår, så dyrene må holdes indenfor uden at miste deres status som friland, så længe 

myndighedernes krav om at holde dyrene indenfor gælder. 

 

Har I behov for uddybning af ovenstående, er I velkomne til at kontakte DSK. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anne-Marie Jensen Kerstens 

Fødevarechef 


