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Følgende afsnit er ændret 26. marts 2021: 

8.3 Hvor må en registreret fødevarevirksomhed modtage varer fra 

9.2 Primærproduktion, der skal registreres 

10.1 Primærproduktion – biavl og fremstilling af honning 

12 Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer 

12.2 Stalddørssalg af tamfjerkræ – registrering 

12.3 Stalddørssalg af kaniner – registrering 

12.4 Stalddørssalg af opdrættet fjervildt – registrering 

12.8 Stalddørssalg af æg – registrering  

12.10 Biavlers stalddørssalg af honning – ingen registrering  

13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder 

13.1 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ – registrering 

13.2 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af kaniner – registrering 

13.3 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af opdrættet fjervildt – registrering 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering 

UDGÅR 13.7 Biavlers direkte levering til detailvirksomheder af honning – ingen registrering 

14 Primærproducenters direkte levering af æg til eget ægpakkeri 

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning – registrering 

17 Autorisation og registrering af engrosvirksomhed 

17.1 Produktionsvirksomhed af animalske fødevarer – autorisation 

17.8 Transportør – registrering eller autorisation 

17.11 Virksomhed (slagtebus), der assisterer ved slagtning hos landmand – registrering 

18 Autorisation og registrering af særlige aktiviteter 

18.2 Virksomhed, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenter – registrering 

NY 18.6 Slagterier, der slagter dyr efter religiøse ritualer - registrering 

18.7 Virksomheder, der markedsfører fødevarer med dyrevelfærdsmærket – registrering 

NY 18.8 Virksomheder, der markedsfører fiskevarer efter mærkningsordningen NaturSkånsom - 

registrering 

NY 18.13 Virksomheder, der producerer fødevarer eller landbrugsprodukter med beskyttet betegnelse – 

autorisation eller registrering 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket 

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken 

blanket 

Bilag 2. Definitioner 

 Erhvervsmæssig assistance til slagtning hos landmand (slagtebusser) 

 Hjemmeslagtning 

 Stalddørssalg 
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8.3 Hvor må en registreret fødevarevirksomhed modtage varer fra 

Registrerede virksomheder må som hovedregel kun modtage varer fra autoriserede eller registrerede 

fødevarevirksomheder. 

En fiskehandler eller en restaurant må fx kun modtage fisk direkte fra en fisker, der er registreret hos 

Fiskeristyrelsen som erhvervs- eller bierhvervsfisker. Fiskehandleren eller restauranten skal også være 

registreret hos Fiskeristyrelsen efter fiskerilovgivningen til førstegangsomsætning af fisk, medmindre 

fiskeren er registreret til førstegangsomsætning. 

Der er en række undtagelser til hovedreglen om, at fødevarevirksomheder kun må modtage fødevarer fra 

autoriserede eller registrerede fødevarevirksomheder: 

 

 Alle registrerede virksomheder må modtage fødevarer fra virksomheder i tredjelande, selvom 

virksomhederne i tredjelande ikke i alle tilfælde skal være registreret. 

 Alle registrerede virksomheder må modtage fx vegetabilske fødevarer, svampe og alger direkte fra 

primærproducenter, fx folk, som samler mindre mængder af fx krydderurter, humle, svampe eller tang 

i naturen, eller som dyrker mindre mængder æbler i haven, selvom primærproducenten ikke er 

registreret som fødevarevirksomhed. 

 Registrerede detailvirksomheder må modtage og håndtere kød af tamhovdyr, fjerkræ, opdrættet vildt 

og vildt samt fisk og krebsdyr fra endelige forbrugere med henblik på tilbagelevering til forbrugeren til 

brug i egen husholdning. 

 Registrerede detailvirksomheder, som bespiser en afgrænset kreds af personer, må modtage fødevarer 

fra virksomheder under bagatelgrænsen, når der er tale om bidrag til en madordning. 

 

Se også afsnit 

 

3.4 Hvem kan virksomheder under bagatelgrænsen afsætte varer til 

7.6 Bidrag til madordninger og skoleboder – under bagatelgrænsen 

13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder 

18.7 Detailvirksomhed, der håndterer varer fra endelige forbrugere – registrering 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 28 

 

9.2 Primærproduktion, der skal registreres  

En række eksempler på primærproduktion, der skal registreres: 

 

 Dyrkning og produktion af vegetabilier, fx korn, gulerødder, frugt, grøntsager, krydderurter og 

mikrogrønt, og transport, opbevaring og håndtering af produkterne på produktionsstedet, når det ikke 

ændrer produkternes karakter væsentligt, og transport til første virksomhed, når primærproducenten 

står for transporten. Rensning af egne vegetabilske produkter, fx rensning af gulerødder for jord, og 

pakning i poser med almindelig atmosfærisk luft, er også primærproduktion. Hvis primærproducenten 

også modtager gulerødder fra en eller flere andre primærproducenter og renser og pakker disse 

gulerødder, er det ikke forbundet med primærproduktionen, men aktiviteter efter 

primærproduktionen. Pakning i særlig atmosfære, snitning af gulerødder, frysning af bær osv. er ikke 

primærproduktion, men er et led senere end primærproduktion. 

 Husdyrproduktion og aktiviteter i tilknytning hertil, herunder transport af husdyr til fx slagteri eller 

mellem bedrifter, når primærproducenten står for transporten. 

 Malkning og opbevaring af mælk på bedriften og transport til første virksomhed, når 

primærproducenten står for transporten. 
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 Produktion og indsamling af æg på bedriften og transport til første virksomhed, når 

primærproducenten står for transporten. 

 Fiskeri og håndtering af fiskevarer om bord på fiskefartøjer, når det ikke ændrer produkternes karakter 

væsentligt, og transport til første virksomhed i land, når primærproducenten står for transporten. 

 Indsamling af svampe, bær, snegle m.v. og transport til første virksomhed, når primærproducenten 

står for transporten. 

 Dyrkning og høst af tang (makroalger) og mikroalger, fx dyrkning i rør, samt transport til første 

virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Rensning eller tørring af tang og mikroalger, 

enten uden brug af særlige foranstaltninger eller ved hjælp af affugtere eller ovne, og pakning af 

produktet i poser med almindelig atmosfærisk luft er del af primærproduktionen. 

 Indsamling af tang (makroalger) i naturen og transport til første virksomhed, når primærproducenten 

står for transporten. Rensning eller tørring af tang, enten uden brug af særlige foranstaltninger eller 

ved hjælp af affugtere eller ovne, og pakning af tang i poser med almindelig atmosfærisk luft er del af 

primærproduktionen. 

 Akvakulturbrug (dambrug) med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved åer og i havet, og transport til første 

virksomhed, når primærproducenten står for transporten. Strygning af rogn til konsum i 

akvakulturbrug er en del af primærproduktionen. Ud over selve strygningen af rogn er også skylning af 

rogn og fjernelse af åbenbart dårlige æg, påfyldning i stor emballage, nedkøling og transport af rogn til 

første modtagervirksomhed omfattet af primærproduktionen. 

 

Fabriksfartøjer, frysefartøjer og køle-/frysetransportskibe (reefer vessels) har aktiviteter, som ikke er 

primærproduktion. Disse virksomheder skal autoriseres af Fødevarestyrelsen. 

Se mere:  

 

10 Eksempler på primærproduktion, der skal registreres 

11 Primærproducenters stalddørssalg af vegetabilske primærprodukter 

12 Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket 

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken myndighed og hvilken 

blanket. 

 

10.1 Primærproduktion – biavl og fremstilling af honning 

Biavl er primærproduktion. Slyngning og indpakning af honning på produktionsstedet, også selvom 

bistaderne er placeret langt fra biavlerens lokaler, er aktiviteter forbundet med primærproduktionen. 

Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen. Når biavleren er registreret, må biavleren afsætte 

honning og andre produkter fra bier beregnet til konsum til fødevarevirksomheder, både detail- og 

engrosvirksomheder, altså fx butikker, restauranter, honningcentraler og andre. 

Biavleren må afsætte små mængder af honning og andre produkter fra bier beregnet til konsum direkte til 

den endelige forbruger ved stalddørssalg uden at være registreret til denne aktivitet hos Fødevarestyrelsen. 

Hvis biavlere blander honning med én eller flere andre fødevarer, fx pollen, nødder, kanel eller chili, er der 

tale om fremstilling af en anden fødevare end honning. Derfor er der tale om fødevarevirksomhed, og ikke 

primærproduktion. 

Aktiviteter udenfor biavlerens lokaliteter, fx indpakning af honning i en honningcentral, er ikke 

primærproduktion. 

Biavlere kan også levere levende bilarver til konsum. Dette er også primærproduktion. Biavlerne skal have 

sin produktion af larver til konsum registreret hos Fødevarestyrelsen, medmindre det er en aktivitet under 

bagatelgrænsen. 

Se mere i afsnit: 
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7.3 Virksomhed med ubetydelig fødevareaktivitet – under bagatelgrænsen 

10.6 Primærproduktion af insekter 

 

Se mere om proceduren for autorisation og registrering af virksomheder: 

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket 

 

12 Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer 

Primærproducenter, der ønsker at sælge visse animalske fødevarer fra stalddøren skal – ud over at være 

registreret eller autoriseret som primærproducent – også være registreret til stalddørssalg. 

Stalddørssalg er primærproducenters direkte levering af primærprodukter og visse typer kød til den 

endelige forbruger. Det kaldes også stalddørssalg, når det er en fisker, der sælger eller på anden måde leverer 

fisk fra sit fiskefartøj, et akvakulturbrug, der sælger fra dambruget, eller en jæger eller biavler, der leverer fra 

sin private bolig. 

Primærproducenter kan også levere visse animalske fødevarer direkte til lokale detailvirksomheder. Det er 

ikke stalddørssalg, men ”levering til lokale detailvirksomheder”. Begge aktiviteter skal som udgangspunkt 

være selvstændigt registreret hos Fødevarestyrelsen. Det gælder dog ikke for jægeres levering af vildt. 

Ved levering forstås fx salg og donation, men det kan også være transport eller andre måder at overbringe 

fødevarer fra en virksomhed til andre virksomheder eller til de endelige forbrugere. 

Se mere om stalddørssalg af visse animalske fødevarer: 

 

12.1 Stalddørssalg af visse animalske fødevarer – registrering 

12.2 Stalddørssalg af tamfjerkræ – registrering 

12.3 Stalddørssalg af kaniner – registrering 

12.4 Stalddørssalg af opdrættet fjervildt – registrering 

12.5 Stalddørssalg af fisk og krebsdyr – registrering 

12.6 Stalddørssalg af muslinger - registrering 

12.7 Stalddørssalg af mælk – registrering 

12.8 Stalddørssalg af æg – registrering 

12.9 Jægers stalddørssalg af vildt – ingen registrering 

12.10 Biavlers stalddørssalg af honning til endelige forbrugere – ingen registrering 

12.11 Adskillelse af stalddørssalg af animalske produkter fra autoriseret eller registreret virksomhed 

12.12 Primærproducenters direkte levering til endelige forbrugere via lokale markeder eller madsamlinger 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 4-5 

Hygiejnebekendtgørelsen, §§ 3-7 

Hygiejnevejledningen, afsnit 89 

 

12.1 Stalddørssalg af visse animalske fødevarer – registrering 

Som udgangspunkt må primærproducenter ikke levere, fx sælge, animalske fødevarer ved stalddørssalg. 

Der er dog mulighed for stalddørssalg af visse animalske fødevarer, hvis primærproducenten er registreret 

eller autoriseret som primærproducent og er registreret til stalddørssalg hos Fødevarestyrelsen. 

Jægere, der leverer et begrænset antal stykker vildt til den endelige forbruger eller lokale 

detailvirksomheder, skal ikke have denne aktivitet særligt registreret. 

Se mere i afsnit: 
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12.9 Jægers stalddørssalg af vildt – ingen registrering 

12.10 Biavlers stalddørssalg af honning til endelige forbrugere – ingen registrering 

13.6 Jægers direkte levering til lokale detailvirksomheder af vildt – ingen registrering 

 

Animalske produkter, der må leveres, fx sælges, ved stalddøren direkte til endelige forbrugere: 

 

 Honning og andre biprodukter, fx propolis 

 Vildt 

 Slagtet tamfjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt 

 Fisk og krebsdyr 

 Muslinger m.m. 

 Rå mælk 

 Æg 

 

Primærproducenter må ikke levere andre animalske produkter end de nævnte fra stalddøren. Fx må 

primærproducenten ikke levere slagtede svin, kvæg, får, geder og opdrættet hjortevildt fra stalddøren. 

Primærproducenter må kun levere, fx sælge, animalske produkter fra egen produktion ved stalddøren, og 

leveringen, herunder salget til endelige forbrugere skal foregå på bedriften, fra akvakulturbruget eller fra 

fiskefartøjet.  

Biavlere og jægere må dog levere til den endelige forbruger fra sin bopæl. 

12.2 Stalddørssalg af tamfjerkræ – registrering 

Stalddørssalg af slagtet fjerkræ skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker 

tamfjerkræ om året (alle arter tilsammen) ved stalddørssalg, hvis fjerkræet er slagtet, eventuelt er blevet 

plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift og leveres til forbrugeren på 

bedriften. Tamfjerkræ er fx høns, kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de 

angivne mængder. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 1  

 

Primærproducenter må også levere fjerkræ direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af 

tamfjerkræ, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2.000 stykker om 

året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

12.3 Stalddørssalg af kaniner – registrering 

Stalddørssalg af kaniner skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 500 kaniner om året ved 

stalddørssalg, hvis kaninerne er slagtet, eventuelt er blevet afhudet og eventuelt har fået organer udtaget på 

opdrætsbedriften og leveres til forbrugeren på bedriften. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de 

angivne mængder. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 2 
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Primærproducenter må også levere kaniner direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede mængde af 

kaniner, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 500 stykker om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

12.4 Stalddørssalg af opdrættet fjervildt – registrering 

Stalddørssalg af opdrættet fjervildt skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker 

opdrættet fjervildt om året (alle arter tilsammen) ved stalddørssalg, hvis det opdrættede fjervildt er slagtet, 

eventuelt er blevet plukket og eventuelt har fået organer udtaget på den pågældende bedrift og leveres til 

forbrugeren på bedriften. Opdrættet fjervildt er fx vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns 

og gråænder. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de 

angivne mængder. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 3 

 

Primærproducenter må også levere opdrættet vildt direkte til lokale detailvirksomheder. Den samlede 

mængde af opdrættet vildt, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 

2.000 stykker om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

12.8 Stalddørssalg af æg – registrering 

Stalddørssalg af æg skal være registreret. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg årligt ved 

stalddøren. 

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, 

landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg. 

Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser ved stalddørssalg. Det er derfor ikke tilladt at 

angive produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, 

men disse æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. 

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende. 

Der er ikke forbud mod at sælge knækæg ved stalddørssalg. Ved knækæg forstås æg, hvor skallen er brudt, 

men hvor hinderne under skallen ikke er i stykker. Producenten bør dog være opmærksom på, at knækæg 

formentlig har en kortere holdbarhed end intakte æg. 

Hvis man sælger æg fra høns, skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre det er en 

besætning med op til 30 høns over 16 uger (høner og haner tilsammen). Ved stalddørssalg fra besætninger 

med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg, og 

æggene må kun afsættes til en kendt kreds af kunder. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de 

angivne mængder. 

Hvis primærproducenten også leverer æg til egen detailvirksomhed, som kan være en virksomhed på 

gården, fx en gårdbutik, café eller restaurant, eller egen bod på et lokalt, offentlig marked, eller til eget 

ægpakkeri, som er autoriseret til lokal, begrænset omsætning, må det samlede antal æg, der leveres fra 
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primærproducenten ved stalddørssalg, til egen detailvirksomhed eller til eget ægpakkeri, ikke overstige 

312.000 pr. år. 

En primærproducent må ikke sælge eller på anden måde levere æg direkte til lokale detailvirksomheder, 

hvis primærproducenten ikke selv har ansvar for driften af detailvirksomhederne.  

Se også afsnit: 

 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering 

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 5, stk. 2, nr. 8 

Hygiejnebekendtgørelsen, § 5 

Konsumægsbekendtgørelsen, §§ 4 og 7-8 

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg 

 

12.10 Biavlers stalddørssalg af honning – ingen registrering  

Biavlere må afsætte små mængder af honning og andre biprodukter, fx pollen, propolis og gelé royal 

direkte til den endelige forbruger ved stalddørssalg uden at være registreret til denne aktivitet hos 

Fødevarestyrelsen. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 2 

 

Se mere: 

 

10.1 Primærproduktion – biavl og fremstilling af honning 

 

Hvis biavlere blander honning med én eller flere andre fødevarer, fx pollen, nødder, kanel eller chili, er der 

tale om fremstilling af en anden fødevare end honning. 

For pollen gælder dog, at så længe der er et naturligt indhold af pollen i honningen, er produktet stadig et 

primærprodukt i form af honning. 

Hvis man kan få mere honning og pollen ud af tavlen efter den første slyngning, kan der stadig være tale 

om honning, selvom indholdet af pollen er højere end ”normalt”. 

Hvis man herudover tilsætter pollen, er der ikke længere tale om primærproduktet honning, men om en 

anden fødevare end honning, nemlig honning med pollen. 

Hvis biavleren fremstiller en anden fødevare end honning, er der ikke længere tale om primærproduktion, 

men om fødevarevirksomhed i senere led end primærproduktion. Denne fødevarevirksomhed skal 

registreres, medmindre den er omfattet af undtagelserne for fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. Det 

samme gælder, hvis biavleren afsætter bilarver som fødevare. 

Se mere: 

 

3 Privatsfære og bagatelgrænse for fødevarevirksomhed 

6 Bagatelgrænse for fødevarevirksomhed – ingen registrering 

7 Eksempler på fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7, stk. 2 
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13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til 

lokale detailvirksomheder 

Primærproducenter, der ønsker at levere visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder, skal – ud 

over at være registreret eller autoriseret som primærproducent – også være registreret til dette salg. Ved 

levering forstås fx salg og donation. 

Se mere om levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder: 

 

13.1 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af fjerkræ – registrering 

13.2 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af kaniner – registrering 

13.3 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af opdrættet fjervildt – registrering 

13.4 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af muslinger m.m. – registrering 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering 

13.6 Jægers direkte levering til lokale detailvirksomheder af vildt – ingen registrering 

 

13.1 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af tamfjerkræ – registrering 

Primærproducenter, der vil levere slagtet tamfjerkræ direkte til lokale detailvirksomheder, skal være 

registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker tamfjerkræ om 

året (alle arter tilsammen) direkte til lokale detailvirksomheder. Fjerkræet skal være slagtet, eventuelt være 

blevet plukket og eventuelt have fået organer udtaget på den pågældende bedrift. Tamfjerkræ er fx høns, 

kyllinger, kalkuner, ænder, gæs og duer. 

Fjerkræet må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius af 

50 km fra primærproducentens bedrift.  

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger de 

angivne mængder. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 1, og stk. 2 og 4 

 

Primærproducenter må også levere tamfjerkræ direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede 

mængde af tamfjerkræ, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 2.000 

stykker om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

13.2 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af kaniner – registrering 

Primærproducenter, der vil levere slagtede kaniner direkte til lokale detailvirksomheder, skal være 

registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 500 kaniner om året direkte til 

lokale detailvirksomheder. Kaninerne skal være slagtet, eventuelt være blevet flået og eventuelt have fået 

organer udtaget på den pågældende bedrift. 

Kaninerne må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden for en radius 

af 50 km fra primærproducentens bedrift.  

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den 

angivne mængde. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 2, og stk. 2 og 4 
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Primærproducenter må også levere kaniner direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde 

af kaniner, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke overstige 500 stykker om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

13.3 Direkte levering til lokale detailvirksomheder af opdrættet fjervildt – registrering 

Primærproducenter, der vil levere opdrættet fjervildt direkte til lokale detailvirksomheder, skal være 

registreret til det hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 2.000 stykker opdrættet 

fjervildt (alle arter tilsammen) om året direkte til lokale detailvirksomheder. Det opdrættede fjervildt skal 

være slagtet, eventuelt være blevet plukket og eventuelt have fået organer udtaget på den pågældende bedrift. 

Opdrættet fjervildt er fx vagtler, perlehøns, fasaner, agerhøns, rødhøns, stenhøns og gråænder. 

Det opdrættede fjervildt må kun leveres til lokale detailvirksomheder, dvs. virksomheder, der ligger inden 

for en radius af 50 km fra primærproducentens bedrift.  

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den 

angivne mængde. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 3, og stk. 2 og 4 

 

Primærproducenter må også levere opdrættet fjervildt direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den 

samlede mængde af opdrættet fjervildt, der leveres fra stalddøren og til lokale detailvirksomheder, må ikke 

overstige 2.000 stykker om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 6 

 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering 

Primærproducenter, der vil levere æg direkte til egen, lokal detailvirksomhed, skal være registreret til det 

hos Fødevarestyrelsen. Primærproducenter må levere op til 312.000 æg om året direkte til egen lokal 

detailvirksomhed. 

Primærproducenter af konsumæg skal forud for registrering til stalddørssalg være registreret i CHR, 

landbrugsindberetning.dk og hos Danske Æg. 

Detailvirksomheden skal ligge på primærproducentens egen bedrift, og kan fx være en gårdbutik, café eller 

restaurant. Detailvirksomheden kan også være en bod på et offentligt marked, når markedet ligger inden for 

en radius af 50 km fra bedriften, og når primærproducenten selv har ansvar for bodens drift. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den 

angivne mængde. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5, og stk. 3 og 4 

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1 

 

Primærproducenter må også levere æg direkte til forbrugere ved stalddørssalg. Den samlede mængde af 

æg, der leveres fra stalddøren og til egne lokale detailvirksomheder samt eget autoriseret ægpakkeri med 

begrænset, lokal omsætning, må ikke overstige 312.000 æg om året. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 7 
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Æggene må ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. Det er derfor ikke tilladt at angive 

produktionsmetoden. Det er dog tilladt at mærke eller skilte med, at der er tale om økologiske æg, men disse 

æg må heller ikke være sorteret i kvalitets- eller vægtklasser. 

Æggene må ikke være rengjorte, hverken ved vask eller rengøring med svamp eller lignende. 

For æg fra høns skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol, medmindre der er tale om en 

besætning med op til 30 høns. Ved direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed fra besætninger 

med op til 30 høns og uden salmonellakontrol, må der ikke annonceres eller reklameres med salg af æg. Det 

gælder også ved salg af æg fra egen bod på et offentligt lokalt marked. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 6, stk. 1, nr. 5  

Konsumægsbekendtgørelsen, §§ 7-8 

Bekendtgørelse om handelsnormer for æg, § 1 

 

UDGÅR 13.7 Biavlers direkte levering til detailvirksomheder af honning – ingen registrering 

 

14 Primærproducenters direkte levering af æg til eget ægpakkeri 

Primærproducenter må levere op til 312.000 æg årligt til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, 

lokal afsætning. 

For æg fra høns skal hønsebesætningen være under salmonellakontrol. 

Se mere: 

 

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning – registrering 

 

14.1 Direkte levering til eget ægpakkeri, autoriseret til begrænset, lokal omsætning – 

registrering 

Primærproducenter må levere op til 312.000 æg til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal 

afsætning. Produktionen er underlagt lempeligere bestemmelser om salmonella. 

Primærproducenten skal for hvert regnskabsår kunne dokumentere, at leverancerne ikke overstiger den 

angivne mængde. 

Primærproducenter må også levere æg direkte til forbrugere ved stalddørssalg og til egne lokale 

detailvirksomheder. Den samlede mængde af æg, der leveres fra stalddøren og til egne lokale 

detailvirksomheder samt eget autoriseret ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning, må ikke overstige 

312.000 æg om året. 

Se mere: 

 

12.8 Stalddørssalg af æg – registrering 

13.5 Direkte levering af æg til egen, lokal detailvirksomhed – registrering 

18.1 Ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning – autorisation 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 4, stk. 7, og § 6, stk. 7 
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17 Autorisation og registrering af engrosvirksomhed 

Engrosvirksomheder skal som udgangspunkt registreres. Virksomheder, der håndterer og leverer 

animalske fødevarer til andre virksomheder, skal dog som udgangspunkt autoriseres. Kravet om autorisation 

gælder for de virksomheder, der håndterer fødevarer, som er omfattet af specifikke krav i bilag III til 

hygiejneforordningen for animalske fødevarer. 

Engros er i modsætning til detail ikke defineret i fødevarelovgivningen. 

Ved engrosvirksomheder forstås i denne vejledning virksomheder, som ikke er primærproducenter eller 

detailvirksomheder (detail med levering direkte til endelige forbrugere eller virksomhed i gruppen detail med 

engros). 

Eksempler på engrosvirksomheder: 

 

 Produktionsvirksomheder, der producerer varer. 

 Lagervirksomheder, der oplagrer varer for andre. 

 Transportvirksomheder, der transporterer varer for andre. 

 Handelsvirksomheder, som ikke selv håndterer varer, men blot køber og sælger og overlader 

håndteringen til produktionsvirksomheder, lagre og transportører. 

 

Se mere om de forskellige typer af engrosvirksomhed: 

 

17.1 Produktionsvirksomhed af animalske fødevarer – autorisation 

17.2 Ompakningsvirksomhed for animalske fødevarer – autorisation 

17.3 Lagervirksomhed – autorisation eller registrering 

17.4 Franchisevirksomhed i engros – autorisation eller registrering 

17.5 Hovedkontor i engros – registrering 

17.6 Agentur og formidler i engros – ingen registrering 

17.7 Kontorvirksomhed i engros – registrering 

17.8 Transportør – registrering eller autorisation 

17.9 Speditør – ingen registrering 

17.10 Vildtdepot – registrering 

17.11 Virksomhed (slagtebus), der assisterer ved slagtning hos landmand – registrering 

17.12 Køkken m.v. i bolig som fødevarevirksomhed – autorisation eller registrering 

17.13 Begrænset detailsalg fra engrosvirksomhed, herunder salg til personale – ingen registrering 

 

17.1 Produktionsvirksomhed af animalske fødevarer – autorisation 

Produktionsvirksomheder af animalske fødevarer skal som hovedregel autoriseres. 

Det omfatter en lang række af virksomhedstyper: 

 

 Kødvirksomheder, fx slagterier, vildthåndteringsvirksomheder, opskæringsvirksomheder, hakket kød 

virksomheder, tilberedt kød virksomheder og kødproduktvirksomheder. 

 Muslingevirksomheder, dvs. virksomheder der håndterer toskallede bløddyr, fx ekspeditionscentre og 

renseanlæg. 

 Fiskevirksomheder, fx fabriksfartøjer, frysefartøjer, køle-/frysetransportskibe (reefer vessels), 

fiskeauktioner, virksomheder, der fremstiller ferske fiskevarer, hel- eller halvkonserves, fiskefileter 

med eller uden panering. 

 Virksomheder, der håndterer mælk eller colostrum, fx mejerier eller samlecentraler for mælk. 

 Virksomheder, der håndterer æg, fx ægpakkerier og ægproduktvirksomheder. Kravet om autorisation 

af ægpakkerier gælder, uanset om det er æg fra høns eller andre arter.  
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 Virksomheder, der producerer afsmeltet fedt, saltede tarme, gelatine, kollagen eller højt forarbejdede 

produkter. 

 

Virksomheder, der producerer konsumis, skal autoriseres, hvis de producerer is af mælk, der modtages 

som rå mælk. Hvis konsumisen bliver produceret af forarbejdet mælk, fx pasteuriseret fløde, smør, 

mælkepulver osv. fra en autoriseret virksomhed, betragtes konsumisen ikke som et animalsk produkt, og 

konsumis-virksomheden skal da registreres. 

Honningcentraler er også produktionsvirksomheder, der håndterer animalske fødevarer. Det samme 

gælder virksomheder, der producerer honningbaserede produkter, fx blander honning med krydderier. Disse 

virksomheder skal ikke autoriseres, men registreres, da der ikke er specifikke krav til virksomheder, der 

håndterer honning i bilag III til hygiejneforordningen for animalske fødevarer.  

 

Hygiejneforordningen, artikel 6 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 4 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7 

 

17.8 Transportør – registrering eller autorisation 

Transportører af fødevarer skal være registreret som fødevarevirksomhed. Det gælder også transportører, 

som kun har en forvogn og i øvrigt henter varer i en container/anhænger, som er ejet af en anden 

fødevarevirksomhed. 

Transportører, der transporterer animalske fødevarer ombord i køle-/frysetransportskibe (reefer vessels), 

skal dog være autoriseret. Det enkelte fartøj skal være autoriseret og får et autorisationsnummer. Et køle-/-

frysetransportskib (reefer vessel) er et skib, som opbevarer fødevarer, der kræver temperaturregulerede 

forhold (køl eller frost), i skibets lagerrum, uanset om det er i løs vægt eller på paller. Det omfatter ikke 

containerskibe. Skibet skal kun være autoriseret, hvis det bliver brugt til animalske fødevarer. 

Det enkelte containerskib, der transporterer fødevarer, skal ikke være registreret eller autoriseret, men 

rederiet skal registreres. 

 

Hygiejneforordningen, artikel 6 

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer, artikel 4 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 7 

 

17.11 Virksomhed (slagtebus), der assisterer ved slagtning hos landmand – registrering 

Registrerede virksomheder kan yde erhvervsmæssig assistance til slagtning hos landmænd i følgende 

situationer: 

 

 Hjemmeslagtning, dvs. slagtning af landmandens egne dyr til brug i landmandens egen husholdning. 

 Slagtning af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt beregnet til stalddørssalg eller levering til 

lokale detailvirksomheder. 

 

Virksomheder kan være registreret til begge typer aktiviteter. Dvs. en virksomhed, som i forvejen er 

registreret til at assistere ved hjemmeslagtning, kan også blive registreret til at assistere ved slagtning til 

stalddørssalg eller levering til lokale detailvirksomheder. Et mobilt slagteri, der er autoriseret til at slagte dyr 

til almindelig omsætning af kødet, kan også blive registreret til en eller begge af disse aktiviteter – i denne 

sammenhæng må virksomheden ikke anvende det autorisationsnummer, det er tildelt som autoriseret 

slagteri. 
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Hjemmeslagtning 

Virksomheder med mobile slagteanlæg, som yder erhvervsmæssig assistance til hjemmeslagtning, skal 

registreres. 

Et mobilt slagteanlæg kan være fuldt udstyret med slagteudstyr, så hele slagtningen og den slagtemæssige 

behandling kan foregå i anlægget. Det kan også være et mindre anlæg, hvor kun dele af den slagtemæssige 

behandling kan foregå. Hvis en virksomhed kun medbringer dele af det nødvendige udstyr til slagtning, fx en 

slagterkniv, og primærproducenten stiller de øvrige faciliteter til rådighed, er virksomheden også et mobilt 

slagteanlæg og skal registreres. 

Ved hjemmeslagtning forstås primærproducenters slagtning og slagtemæssige behandling af egne dyr til 

forbrug i producentens egen husholdning. Slagtningen må kun foregå på bedrifter, hvor dyrehold er tilladt. 

Kødet må kun bruges i landmandens egen husholdning. 

Ved erhvervsmæssig assistance forstås assistance, der ydes af en virksomhed mod betaling. Vennetjenester, 

hvor venner og bekendte hjælper hinanden med en hjemmeslagtning, er ikke erhvervsmæssig assistance. 

Afgrænsningen skal dog ske ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 

Ud over den slagtemæssige behandling må slagteren også nedkøle, opskære og hakke kød i slagtebussen. 

Ejeren af slagtebussen skal sørge for, at der er de nødvendige faciliteter, så opskæring og hakning kan foregå 

hygiejnisk forsvarligt. Det kan fx sikres ved, at opskæring og hakning foregår i en separat trailer. 

Der må ikke medbringes andre fødevarer i slagtebussen, fx salt, krydderier, løg, mælkepulver eller tarme til 

stopning. Der må derfor ikke fremstilles tilberedt kød eller kødprodukter i slagtebussen. Hvis virksomheden 

ønsker mulighed for at fremstille tilberedt kød eller kødprodukter, skal virksomheden registreres som 

almindelige detailvirksomhed med den særlige aktivitet at håndtere varer modtaget fra endelige forbrugere. 

Se afsnit: 

 

17.1 Produktionsvirksomhed af animalske fødevarer – autorisation 

18.7 Detailvirksomhed, der håndterer varer fra endelige forbrugere – registrering 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 10 

Hygiejnebekendtgørelsen, kapitel 7 

 

Se også: 

 

Hygiejnevejledningen, afsnit 47 

 

Slagtning til stalddørssalg eller levering til lokale detailvirksomheder 

Virksomheder med mobile slagteanlæg, som yder erhvervsmæssig assistance til slagtning af tamfjerkræ, 

kaniner eller opdrættet fjervildt beregnet til stalddørssalg eller levering til lokale detailvirksomheder, skal 

registreres. 

Et mobilt slagteanlæg kan være fuldt udstyret med slagteudstyr, så hele slagtningen og den slagtemæssige 

behandling kan foregå i anlægget. Det kan også være et mindre anlæg, hvor kun dele af den slagtemæssige 

behandling kan foregå. Hvis en virksomhed kun medbringer dele af det nødvendige udstyr til slagtning, fx en 

slagterkniv, og primærproducenten stiller de øvrige faciliteter til rådighed, er virksomheden også et mobilt 

slagteanlæg og skal registreres. 

Landmænd må slagte mindre mængder af eget fjerkræ, kaniner og opdrættet fjervildt og afsætte kødet ved 

stalddørssalg eller til lokale detailvirksomheder. 
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Ved erhvervsmæssig assistance forstås assistance, der ydes af en virksomhed mod betaling. Vennetjenester, 

hvor venner og bekendte hjælper hinanden med slagtning, er ikke erhvervsmæssig assistance. 

Afgrænsningen skal dog ske ud fra en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. 

Hvis virksomheden (slagtebussen) ønsker mulighed for at opskære kødet fra de slagtede dyr, og fremstille 

hakket kød, tilberedt kød eller kødprodukter, skal virksomheden registreres som almindelige 

detailvirksomhed med den særlige aktivitet at modtage kød direkte fra primærproducenten. 

Se afsnit: 

 

12 Primærproducenters stalddørssalg af visse animalske fødevarer 

13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder 

17.1 Produktionsvirksomhed af animalske fødevarer – autorisation 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 10 

 

18 Autorisation og registrering af særlige aktiviteter 

Der er en række fødevareaktiviteter, der skal autoriseres, registreres eller anmeldes selvstændigt. I nogle 

tilfælde er der tale om at udvide en eksisterende autorisation eller registrering.  

Se mere om:  

 

18.1 Ægpakkeri med begrænset, lokal omsætning – autorisation 

18.2 Virksomhed, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenter – registrering 

18.3 Opskæringsvirksomhed med håndtering af specificeret risikomateriale – autorisation 

18.4 Slagterforretning med håndtering af specificeret risikomateriale – autorisation 

18.5 Virksomheder, der afsender eller transporterer ikke fuldt kølet kød – tilladelse 

NY 18.6 Slagterier, der slagter dyr efter religiøse ritualer – registrering  

18.7 Virksomheder, der markedsfører kød med dyrevelfærdsmærket – registrering 

NY 18.8 Virksomheder, der markedsfører fiskevarer efter mærkningsordningen NaturSkånsom – 

registrering  

18.9 Detailvirksomhed, der håndterer varer fra endelige forbrugere – registrering  

18.10 Handelsnormer for frugt og grønt – registrering 

18.11 Handelsnormer for vin – registrering 

18.12 Handelsnormer for olivenolie og olie af olivenpresserester – registrering 

NY 18.13 Virksomheder, der producerer fødevarer eller landbrugsprodukter med beskyttet betegnelse – 

autorisation eller registrering 

18.14 Indførsel af fødevarer fra andre EU-lande eller lande uden for EU – registrering 

18.15 Udenlandske virksomheder, der indfører fødevarer fra andre EU-lande eller lande uden for EU – 

registrering 

18.16 Privates indførsel fra Grønland eller Færøerne via forening – anmeldelse  

18.17 Privates indførsel – ingen registrering  

18.18 Fødevarekontaktmaterialer (FKM) – registrering 

18.19 Restprodukter til foder – godkendelse eller registrering 

18.20 Flere virksomheder i samme lokaler – registrering eller autorisation 

 

18.2 Virksomhed, der modtager visse animalske fødevarer direkte fra primærproducenter – 

registrering 

Detailvirksomheder må modtage visse former for animalske fødevarer direkte fra primærproducenter. 

Detailvirksomheden skal være registreret til at modtage produkterne. 
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Detailvirksomheder må modtage: 

 

 Slagtet fjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt fra primærproducenter. Dyrene kan eventuelt være 

plukket eller flået, og organer kan være fjernet. 

 Vildt direkte fra jægere. Småvildt kan eventuelt være plukket eller flået, men organer må ikke være 

fjernet. Storvildt kan eventuelt være flået, og må være brækket. 

 Rå mælk fra primærproducenter. 

 

Detailvirksomheden må om nødvendigt plukke eller flå dyrene, udtage organer, opskære kødet og sælge 

kødet eller anvende det i sin produktion. Detailvirksomheden skal forarbejde mælken før videre salg. 

Herudover kan detailvirksomheder uden særlig registrering modtage følgende typer af produkter direkte 

fra primærproducenter: 

 

 Muslinger m.m. fra fiskere og opdrættere. 

 Honning og andre biprodukter fra biavlere. 

 Fisk fra erhvervs- eller bierhvervsfiskere eller fiskere, som har fanget fisk i put-and-takesøer. 

 

Detailvirksomheder, der modtager rå mælk direkte fra primærproducenter, skal varmebehandle mælken, 

før den bliver udleveret til forbrugeren. 

 

Vejledning om anvendelse af rå mælk og rå fløde i detailvirksomheder 

 

Hver primærproducent må slagte og levere op til 2.000 stk. fjerkræ, 500 kaniner og 2.000 stk. opdrættet 

fjervildt direkte til detailvirksomheder. 

Hver jæger må levere op til 500 stk. småvildt og 15 stk. storvildt direkte til detailvirksomheder. 

Hver muslingefisker må levere op til 4.000 kg levende muslinger m.m. direkte til detailvirksomheder. 

Der er ikke en øvre grænse for, hvor mange opdrættere af fjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt, jægere 

og muslingefiskere, den enkelte detailvirksomhed må modtage fra. Der kan således i visse tilfælde være tale 

om flere slagtede eller nedlagte dyr eller større mængder levende muslinger m.m., end der leveres fra en 

enkelt opdrætter, jæger eller muslingefisker. 

Når en muslingefisker leverer levende muslinger til en detailvirksomhed, skal enten muslingefiskeren eller 

detailvirksomheden være registreret hos Fiskeristyrelsen efter fiskerilovgivningen til førstegangsomsætning 

af muslinger. 

Der er ikke en øvre grænse for, hvor meget honning en biavler må levere til detailvirksomheder. 

Der er ikke en øvre grænse for, hvilke mængder af fisk, en erhvervs- eller bierhvervsfisker må levere til 

detailvirksomheder. Men enten erhvervs- eller bierhvervsfiskeren eller detailvirksomheden skal være 

registreret efter fiskerilovgivningen til førstegangsomsætning af fisk hos Fiskeristyrelsen. 

Fiskere, der har fanget fisk i put-and-takesøer, kan også levere fisk til detailvirksomheder, hvis deres 

aktiviteter er over bagatelgrænsen, og de er registreret hos Fødevarestyrelsen. 

Se afsnit: 

 

13 Primærproducenters direkte levering af visse animalske fødevarer til lokale detailvirksomheder 

25.3 Hvad er væsentlige ændringer i registrerede fødevarevirksomheder 

25.4 Eksempler på væsentlige ændringer i detailvirksomheder 
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Autorisationsbekendtgørelsen, § 12 

 

NY 18.6 Slagterier, der slagter dyr efter religiøse ritualer - registrering 

Slagterier, der ønsker at foretage slagtning efter religiøse ritualer, skal have denne aktivitet registreret.  

Slagterier skal senest 3 måneder efter sidste slagtning efter religiøse ritualer anmelde ophøret ved 

registrering som en væsentlig ændring hos Fødevarestyrelsen. 

Bestemmelse om registrering er endnu ikke fastsat i autorisationsbekendtgørelsen. Det forventes ved næste 

revision af bekendtgørelsen. 

 

Aflivningsbekendtgørelsen, § 14 

 

18.7 Virksomheder, der markedsfører fødevarer med dyrevelfærdsmærket – registrering 

Virksomheder, der vil markedsføre fødevarer med dyrevelfærdsmærke og har nedennævnte aktiviteter, skal 

registreres til denne aktivitet. 

Følgende aktiviteter skal registreres, når kød skal markedsføres med dyrevelfærdsmærket: 

 

 Slagtning. 

 Opskæring. 

 Hakning. 

 Fremstilling af tilberedt kød, kødprodukter eller andre fødevarer med kød. 

 Indpakning af fødevarer med indhold af kød. 

 

Følgende aktiviteter skal registreres, når mejeriprodukter skal markedsføres med dyrevelfærdsmærket: 

 Fremstilling af mejeriprodukter. 

 Indpakning af mejeriprodukter. 

 Indpakning af andre fødevarer med indhold af mejeriprodukter. 

 

Virksomhedens egenkontrol skal omfatte alle de typer af produkter under velfærdsmærkeordningen, som 

virksomheden markedsfører. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 15 

Bekendtgørelse om dyrevelfærdsmærke 

 

NY 18.8 Virksomheder, der markedsfører fiskevarer efter mærkningsordningen 

NaturSkånsom - registrering 

Engros- og detailvirksomheder, der ønsker at markedsføre fisk eller fiskevarer omfattet af den frivillige 

mærkningsordning NaturSkånsom, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen til denne aktivitet. Det 

gælder for virksomheder, der ønsker at modtage eller indføre fisk, opskære eller fremstille fiskevarer, eller 

indpakke fiskevarer, og som vil markedsføre fiskene eller fiskevarerne efter mærkningsordningen. 

Mærkningsordningen NaturSkånsom kan anvendes for fisk og fiskevarer, der er fanget kystnært med 

skånsomme redskaber af fiskefartøjer, som har tilladelse fra Fiskeristyrelsen til at mærke deres fangst efter 

ordningen. Den kan desuden anvendes for fisk og fiskevarer indført fra andre lande, når Fiskeristyrelsen har 

godkendt det. 
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Fødevarevirksomheder, der ønsker at markedsføre fisk eller fiskevarer efter mærkningsordningen, skal 

som led i egenkontrollen have skriftlige procedurer, som sikrer, at der er adskillelse og sporbarhed for fisk 

eller fiskevarer omfattet af ordningen. 

Dokumentation for sporbarhed skal opbevares i mindst 1 år efter den angivne holdbarhedsdato. 

Bliver en virksomhed opmærksom på forhold, som giver grund til at antage, at reglerne vedrørende 

mærkningsordningen ikke bliver overholdt, skal virksomheden uden unødigt ophold informere 

Fødevarestyrelsen om dette. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 16 

Bekendtgørelse om NaturSkånsom, § 3 

 

NY 18.13 Virksomheder, der producerer fødevarer eller landbrugsprodukter med beskyttet 

betegnelse – autorisation eller registrering 

Produktion af en fødevare eller et landbrugsprodukt med et navn på en registreret beskyttet 

oprindelsesbetegnelse (BOB), en registreret beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en registreret 

garanteret traditionel specialitet (GTS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 

1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, må kun 

foretages af primærproducenter, der er registrere, eller fødevarevirksomheder i led efter primærproduktion, 

der er autoriseret eller registreret. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 3, stk. 1, § 7, stk. 2, § 24 

Forordningen om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer 

 

24.1 Primærproducent – hvilken myndighed og hvilken blanket 

Primærproducenter skal i nogle tilfælde registreres hos Fødevarestyrelsen. I andre tilfælde skal 

primærproducenter registreres hos andre myndigheder.  

Primærproducenter, der skal registreres hos Fødevarestyrelsen, skal registrere sig på 

landbrugsindberetning.dk under punktet Foder og Fødevarer. Man logger ind på siden ved brug af NemID, 

enten en personlig NemID eller en medarbejder NemID. 

Link til landbrugsindberetning.dk: 

 

https://landbrugsindberetning.dk 

 

Primærproducenter med visse aktiviteter som fx stalddørssalg skal også registrere sig via den digitale 

formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. 

Primærproducenter, der er fritaget for at bruge digitale formularer, skal kontakte Fødevarestyrelsen 

telefonisk eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode 

virksomheden eller personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v. 

Se den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. her: 

 

http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 

Se mere i afsnit: 

https://landbrugsindberetning.dk/
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
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24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed m.v. 

 

Hvis virksomheden er registreret efter anden lovgivning, kan denne registrering i visse tilfælde også 

fungere som registrering efter fødevarelovgivningen. Det gælder for fiskere og muslingefiskere, der 

registreres i Fiskeristyrelsen, for jægere med jagttegn fra Miljøstyrelsen, og for biavlere registreret hos 

Landbrugsstyrelsen. 

Liste over primærproducenter med links til de myndigheder, der autoriserer eller registrerer dem: 

 

 Fiskere og muslingefiskere skal være registreret til erhvervsfiskeri i Fiskeristyrelsen: 

https://fiskeristyrelsen.dk/ 

 Jægere skal have jagttegn fra Miljøstyrelsen: https://mst.dk/ 

 Biavlere skal være registreret hos Landbrugsstyrelsen: https://lbst.dk/ 

 Opdrættere af husdyr (bortset fra heste, kaniner, kameler m.fl.), herunder akvakulturbrug (dambrug) 

med fisk, krebsdyr, muslinger m.v. ved åer og i havet, skal være registreret i det Centrale Husdyrbrugs 

Register (CHR) og landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer: www.landbrugsindberetning.dk. 

Opdrættere af fjerkræ med henblik på markedsføring af konsumæg skal desuden være registreret hos 

Danske Æg. Akvakulturbrug skal før registrering i CHR og landbrugsindberetning.dk være registreret 

eller autoriseret efter dyresundhedslovgivningen. For at blive autoriseret efter 

dyresundhedslovgivningen skal akvakulturbruget kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller bruge 

kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og følge anvisningerne. 

 Opdrættere af heste, kaniner, kameler m.fl. skal være registreret hos Fødevarestyrelsen via 

landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer: www.landbrugsindberetning.dk.  

 Producenter af vegetabilske primærprodukter (korn, gulerødder, kartofler, æbler, kirsebær osv.) skal 

være registreret hos Fødevarestyrelsen via landbrugsindberetning.dk – Foder og Fødevarer: 

www.landbrugsindberetning.dk.  

 Producenter af tang (makroalger), fx på liner eller på havbunden, eller mikroalger, fx dyrkning af 

mikroalger i rør, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx. 

Producenter af tang på søterritoriet, fx på liner eller på havbunden, skal også kontakte Kystdirektoratet 

(www.kyst.dk) for eventuel tilladelse til at producere tang på den ønskede lokalitet. 

 Producenter af spirer skal være autoriseret af Fødevarestyrelsen. Virksomheder, der vil ansøge om 

autorisation til at producere spirer, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk (+45 7227 6900) eller 

bruge kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside: 

(https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Kontaktformular

en.aspx). Virksomheden skal give de oplysninger, som Fødevarestyrelsen anmoder om til behandlingen 

af ansøgningen om autorisation, herunder oplysninger om virksomhedens navn og adresse, 

ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v.  

 Jægere, der årligt leverer mere end 500 stykker vildtlevende småvildt eller 15 stykker vildtlevende 

storvildt direkte til den endelige forbruger og til lokale detailvirksomheder, skal være registreret hos 

Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 Indvindingsanlæg for kildevand og naturligt mineralvand skal være registreret hos Fødevarestyrelsen 

ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 Virksomheder, der producerer salt, skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale 

formular: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-

registrering.aspx 

 Virksomheder, der indsamler svampe, bær, tang og andre alger, birkesaft, snegle, myrer m.v. i naturen 

eller fanger fisk, krebsdyr og lignende i put-and-take søer i et omfang, så de er over bagatelgrænsen, 

skal være registreret hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

https://fiskeristyrelsen.dk/
https://mst.dk/
https://lbst.dk/
http://www.landbrugsindberetning.dk/
http://www.landbrugsindberetning.dk/
http://www.landbrugsindberetning.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
http://www.kyst.dk/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Kontaktformularen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/OmFoedevarestyrelsen/Kontaktformular/Sider/Kontaktformularen.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
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 Primærproducenter med stalddørssalg af visse animalske produkter, dvs. mindre mængder af kød af 

tamfjerkræ, opdrættede kaniner eller opdrættet fjervildt, eller æg, mælk, fisk, krebsdyr eller muslinger 

m.m., skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til stalddørssalg hos 

Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 Primærproducenter, som leverer visse animalske produkter, dvs. mindre mængder af kød af 

tamfjerkræ, opdrættede kaniner eller opdrættet fjervildt, eller muslinger m.m., til lokale 

detailvirksomheder, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til denne 

aktivitet hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 Primærproducenter, der leverer æg til egen lokal detailvirksomhed, fx butik på bedriften (gårdbutik) 

eller bod på et lokalt marked, eller til eget ægpakkeri, som er autoriseret til begrænset, lokal 

omsætning, skal ud over at være registreret som primærproducent være registreret til disse aktiviteter 

hos Fødevarestyrelsen ved brug af den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

 

Autorisationsbekendtgørelsen 

CHR-bekendtgørelsen 

Bekendtgørelse om autorisation og drift af akvakulturbrug 

 

24.2 Detail, virksomhed i gruppen detail med engros og engrosvirksomhed – hvilken 

myndighed og hvilken blanket 

Når detailvirksomheder, virksomheder i gruppen detail med engros og engrosvirksomheder samt 

virksomheder, der håndterer fødevarekontaktmaterialer skal autoriseres eller registreres hos 

Fødevarestyrelsen, skal virksomheden bruge den digitale formular: 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx 

Det gælder også virksomheder, der skal registreres til at assistere ved slagtning hos landmænd hvad enten 

der er tale om hjemmeslagtning eller slagtning med henblik på at afsætte kødet ved stalddørssalg eller til 

lokale detailvirksomheder. 

Virksomheder, der er fritaget fra at bruge den digitale formular, skal kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk 

eller bruge Fødevarestyrelsens kontaktformular. Fødevarestyrelsen vil herefter anmode virksomheden eller 

personen om at oplyse navn, adresse, ejerforhold, påtænkte aktiviteter m.v. 

Ved oprettelse af en kvindemælkscentral skal man kontakte Fødevarestyrelsen telefonisk eller ved brug af 

kontaktformularen på Fødevarestyrelsens hjemmeside og følge styrelsens anvisninger. 

Hvis en virksomhed ansøger om autorisation eller anmelder sig til registrering uden at bruge den digitale 

formular og ikke er fritaget fra at bruge den digitale formular, kan styrelsen ikke behandle ansøgningen om 

autorisation eller registrere virksomheden.  

Se også afsnit: 

 

24.3 Udenlandske virksomheder, der håndterer fødevarer eller FKM i Danmark – engelsk blanket 

24.4 Fritagelse fra brug af den digitale formular til autorisation og registrering af fødevarevirksomhed 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, kapitel 7 

 

https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Blanketter/Sider/Autorisation-registrering.aspx
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BILAG 2. DEFINITIONER 

Erhvervsmæssig assistance til slagtning hos landmand (slagtebusser) 

Erhvervsmæssig assistance til slagtning hos landmand kan ske i følgende situationer: 

 

 Hjemmeslagtning, dvs. slagtning af landmandens egne dyr til brug i landmandens egen husholdning. 

 Slagtning af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt beregnet til stalddørssalg eller levering til 

lokale detailvirksomheder. 

 

Ved hjemmeslagtning forstås primærproducenters slagtning og slagtemæssige behandling af egne dyr til 

forbrug i egen husholdning på ejendomme, hvor dyrehold er tilladt. Kødet må altså kun bruges i 

primærproducentens egen husholdning. 

 

Fødevareloven, § 34, stk. 1 

Autorisationsbekendtgørelsen, § 10 

 

Landmænd må slagte mindre mængder af egne dyr af tamfjerkræ, kaniner eller opdrættet fjervildt og 

afsætte kødet ved stalddørssalg eller levere kødet til lokale detailvirksomheder. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, §§ 5, 6 og 10 

 

Ved ”erhvervsmæssig assistance” forstås assistance, der ydes af en virksomhed mod en eller anden form for 

betaling. Vennetjenester, hvor venner og bekendte hjælper hinanden med en hjemmeslagtning, er ikke 

erhvervsmæssig assistance. 

En assistance, hvor der ikke medbringes slagteudstyr, vil heller ikke være omfattet. 

Ved mobile anlæg og lignende forstås mobile slagteanlæg med medbragt udstyr, hvor hele slagtningen eller 

dele af slagtningen eller den slagtemæssige behandling kan foregå. En virksomhed, der kun medbringer dele 

af det nødvendige slagteudstyr, fx en slagterkniv, og hvor primærproducenten selv stiller de øvrige faciliteter 

til rådighed, er også et mobilt slagteanlæg. Det samme er tilfældet for virksomheder, der foretager plukning 

af hjemmeslagtet fjerkræ med en mobil fjerkræplukkemaskine. 

Ved slagtemæssig behandling forstås de arbejdsprocesser, som foretages i tilslutning til slagtningen, fx 

afhudning, plukning, afhåring og udtagning af organer. 

Bemærk, at mobile slagterier, der foretager slagtning med henblik på almindelig markedsføring af kødet, 

skal autoriseres og i øvrigt overholde reglerne, som gælder for stationære slagterier. Mobile slagterier kan 

dog også blive registreret til at yde assistance ved hjemmeslagtning eller slagtning til stalddørssalg eller 

levering til lokale detailvirksomheder. I denne sammenhæng må slagteriet ikke anvende sit 

autorisationsnummer. 

Se også:  

 

”Hjemmeslagtning”. 

”Stalddørssalg”. 
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Hjemmeslagtning 

Ved hjemmeslagtning forstås primærproducentens slagtning og slagtemæssige behandling af egne dyr til 

forbrug i egen husholdning på ejendomme, hvor dyrehold er tilladt. Kødet må altså ikke markedsføres. 

 

Fødevareloven, § 34 

 

Se også ”Erhvervsmæssig assistance til slagtning hos landmand (slagtebusser)”. 

 

Stalddørssalg 

Stalddørssalg er, når primærproducenter, fx landmænd, frugt- og grøntavlere, fiskere, jægere og biavlere, 

sælger deres primærprodukter eller visse typer kød direkte til den endelige forbruger, dvs. en privatperson, 

der bruger fødevarerne i sin egen husholdning. 

Man bruger også udtrykket ”stalddørssalg”, selvom salget sker fra en bod ved vejkanten, fra rælingen af en 

fiskerbåd osv. 

Jægere og opdrættere af fjerkræ og kaniner må sælge små mængder af kød af vildt, fjerkræ eller kaniner til 

detailvirksomheder, der leverer direkte til den endelige forbruger. Salget til detailvirksomheder er ikke 

stalddørssalg. 

 

Autorisationsbekendtgørelsen, kapitel 2 

Hygiejnebekendtgørelsen, kapitel 2 

 

Frugt- og grøntavlere må sælge mindre mængder af forarbejdede produkter fremstillet ud fra deres egne 

primærprodukter, fx marmelade lavet af egne frugter eller bær, fra vejbod. Dette salg er ikke stalddørssalg, 

men fødevarevirksomhed under bagatelgrænsen. 

 


