Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31-33
2600 Glostrup
Den 22. februar 2016

Vedr.: Høring om udkast til ændring af bekendtgørelse om fødevarehygiejne
(hygiejnebekendtgørelsen) - nr. 2015-28-31- 00112 og høring om udkast til ændring af
bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. - j.nr.
2015-28-31-00108
Danmarks Jægerforbund har følgende bemærkninger til de to bekendtgørelser:
Autorisationsbekendtgørelsen:
§ 4, Stk. 5.
Formålet med bestemmelsen er svært at forstå, da der kan være langt mellem jagtstedet
og jægerens bopæl. Hvis bestemmelsen skal sikre kort transporttid, var det måske bedre
med en bestemmelse om leveringstid fra nedlæggelse til salg.
§ 4, stk. 3 og § 5, stk. 3.
Der er ikke umiddelbart sammenhæng mellem de to bestemmelser. I den ene - § 4, stk. 3 –
må der leveres urørt (ikke plukket, flået eller udtaget) småvildt og ikke-flået klovbærende
vildt, mens der i den anden - § 5, stk. 3 – evt. kan ske plukning og flåning. Desuden tales der
i § 4, stk. 3 om ”udtaget” mens der i § 5, stk. 3 tales om ”uåbnet”. Det ville være
hensigtsmæssigt med den samme sprogbrug om den samme handling.
§ 5, stk. 4.
Det virker uhensigtsmæssigt og unødvendigt, at det kun er jægeren selv, der kan afhænde
vildtet. I mange tilfælde er det ikke jægeren selv, der har ejerskabet over vildtet, og
dermed ikke jægeren, der har adgang til af afhænde det. Det er jagtejeren eller –lejeren,
der har ret til vildtet, uanset om det er nedlagt af denne selv eller af dennes gæster.
§ 5, stk. 5.
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Det fremgår af § 5, stk. 5, at levering af vildtet skal ske fra jægerens bopæl eller fra
jagtstedet, hvilket betyder, at forbrugeren skal hente vildtet selv. Det er uhensigtsmæssigt,
at jægeren ikke kan levere vildtet til modtageren.
§ 6, stk. 2, nr. 4.
Det virker ikke nødvendigvis hensigtsmæssigt, at vildtet skal håndteres på bopæl eller
jagtstedet. Der kunne være andre steder, hvor det var bedre og mere hygiejnisk at
håndtere vildtet.
Generelt er det uklart i hvilket omfang, jægeren må udtage indmaden af (klovbærende)
vildt
Hygiejnebekendtgørelsen:
§ 7, stk. 2
Der er tilsyneladende modstrid i bekendtgørelserne. Ifølge hygiejnebekendtgørelsens § 7,
stk. 2 må organer (herunder fra klovbærende vildt) være udtaget, hvis
hygiejneforordningen er overholdt (slagterforretning), men ifølge
autorisationsbekendtgørelsens § 4, stk. 3 kan klovbærende vildt som ikke er flået (men
opbrækket, dvs. at de indre organer er taget ud) uden videre leveres til slutbrugeren.

Vi er forundrede over, at Danmarks Jægerforbund ikke er på høringslisten i denne sag. Det
har desværre betydet, at vores reaktionstid har været meget kort. Vi vil derfor meget gerne
have et møde med styrelsen om ændringerne i disse bekendtgørelser, bl.a. med henblik på
at uddybe vores anførte bemærkninger.
Fremadrettet forventer vi desuden at komme på høringslisten i sådanne sager, hvor
jægerne berøres direkte.

Venlig hilsen

Claus Lind Christensen
Formand
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