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Det er med stor tilfredshed at vi i foreningen Frit Fjerkræ kan konstatere, at der nu endelig 
lægges op til indførelse af samme metode for kontrol af salmonella i spiseæg for 
besætninger under 500 høner, som der hele tiden har været gældende for større 
besætninger. Det var på tide! 
 
Vi vil foreslå at der bruges samme formulering vedrørende prøveudtagning i tabel 2a, som i 
tabel 1, således at teksten 
 
2 par sokkeprøver eller 2 gødningsprøver á 60 gram ændres til 
2 par sokkeprøver analyseret som én samleprøve eller 1 gødningsprøve 2 x 60 g. 
 
Vi er meget uforstående overfor, at der i bekendtgørelsens kapitel 4 og 5 stadig holdes fast i, 
at der skal testes på æg for at få godkendt flokke, hvor dyrene ikke stammer fra et godkendt 
rugeri eller registreret opdræt? Når denne procedure forlades i den løbende kontrol, hvorfor 
så fastholde den for nye flokke? Fødevarestyrelsen har jo selv givet udtryk for, at den nye 
metode er en sikrere metode, og derfor er det meget uforståeligt, at der stadig holdes fast i 
krav om test på æg.  
 
Dette understreges jo af, at ved mistanke efter positivt serologisk fund (f.eks. fra kontrol af 
æg), skal der udtages sokkeprøver eller gødningsprøver af Fødevarestyrelsen. Dette vil 
afklare om der er salmonella i flokken. 
 
Vi foreslår derfor, at også ved godkendelsen af flokke, hvor dyrene ikke stammer fra et 
godkendt rugeri eller registreret opdræt, bruges den sikrere metode (ifølge 
Fødevarestyrelsen) med sokkeprøver eller gødningsprøver, og der derfor ikke skal testes på 
æg eller via blodprøver, for godkendelse af nye flokke. 
 
Med venlig hilsen 
 
Finn Jensen 
Formand, Frit Fjerkræ 
https://frit-fjerkrae.dk/ 

Frit Fjerkræ er en forening af folk der holder (af) fritgående fjerkræ, både som hyggehøns i haven og som 
stalddørssælgere med små besætninger af fritgående fjerkræ. Foreningen arbejder for at høns og andet fjerkræ 
har lov til at gå frit, både i egen have og hos små lokale producenter. Vi arbejder også for at det skal være lettere 
at sælge gode lokale fjerkræprodukter direkte til forbrugeren 


