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Fødevarestyrelsen

København.

Sagsnr.: 2015-28-31-00112

Vedr.: Høring om nyt udkast til ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne 
(hygiejnebekendtgørelsen)

Dansk Land og Strandjagt har på høringsportalen set høringen ”Høring om nyt udkast til ændring af
bekendtgørelse om fødevarehygiejne (hygiejnebekendtgørelsen)”, som vi har gennemgået.

Dansk Land og Strandjagt noterer med tilfredshed at det nu bliver mulighed for jægere at sælge 
nedlagt vildt ved “Stalddøren”.

Dansk Land og Strandjagt noterer med tilfredshed, at der ifølge det oplyste, ikke ændres ved de høje
danske krav til fødevaresikkerheden.

Dansk Land og Strandjagt er enig med styrelsen i, at Danmark har været alt for restriktiv i vores 
implementering af EU-reglerne på området, og det har begrænset danske jægeres mulighed, for at 
sælge fødevarer direkte til forbrugeren.

Dansk Land og Strandjagt foreslår at “Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og 

pleje af tilskadekommet vildt” §5 Bilag 4, bliver ændret, så alt vildt nedlagt efter “Bekendtgørelse 
om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.” og “Bekendtgørelse om vildtskader” lovligt kan sælges.

Med venlig Hilsen.

Arthur Hasselstrøm
Landsformand.
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Bilag til Dansk Land og Strandjagts høringssvar.

Kopi af nuværende bekendtgørelse, - §5 - og bilag 4.

Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt1)

§ 5. For fugle, omfattet af § 1, stk. 1, jf. stk. 3, er der forbud mod handel, transport med henblik på 
handel, opbevaring med henblik på handel, udbud til salg, konservering eller udstilling.

Stk. 2. Forbuddet i stk. 1 omfatter tillige genkendelige dele af eller produkter fremstillet af disse 
fugle.

Stk. 3. Forbuddet i stk. 1 gælder ikke for fugle på bilag 4, forudsat at fuglene er blevet lovligt dræbt
eller indfanget eller på anden måde lovligt erhvervet.

Bilag 4

Arter af fugle, der er omfattet af fuglebeskyttelsesdirektivet, bilag III, A og B, og som kan handles 
henholdsvis uden for og inden for Danmarks grænser:

Agerhøne (Perdix perdix)

Amerikansk skarveand (Oxyura jamaicensis)

Canadagås (Branta canadensis)

Fasan (Phasianus colchicus)

Grågås (Anser anser)

Gråand (Anas platyrhynchos)

Krikand (Anas crecca)

Nilgås (Alopochen aegyptiaca)

Ringdue (Columba palumbus)

Skovsneppe (Scolopax rusticola)
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