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Høring over ændring af hygiejnevejledningens kapitel 18 – skadedyr i fø-

devarevirksomheder 

Dansk Erhverv har modtaget høring fra Fødevarestyrelsen over ændring af hygiejnevejledningens 

kapitel 18 – skadedyr i fødevarevirksomheder, og har følgende bemærkninger. 

 

Generelle bemærkninger 

Dansk Erhverv finder det positivt, at Fødevarestyrelsen nu går i gang med at revidere hygiejnevej-

ledningen, herunder vejledningens kapitel 18 om skadedyr i fødevarevirksomheder. Det er nød-

vendigt, at fødevarevirksomheder vejledes i bedste praksis samt krav til forebyggelse og bekæm-

pelse af skadedyr. Samtidig skal det huskes, at både virksomheder og skadedyr er meget forskel-

lige, hvorfor det generelt er vigtig, at der ikke opstilles en fælles og generel ramme, som skal passe 

på alle skadedyr i alle typer af fødevarevirksomheder. Vejledningen bør i stedet tage udgangs-

punkt i en risikovurdering af forskellige skadedyr, hvor sandsynlighed og alvor bl.a. vurderes ud 

fra mange års erfaring og praksis i de danske fødevarevirksomheder. Det foreslås derfor, at vej-

ledningen gøres mindre generel, og fx i højere grad beskriver forskellige situationer og skadedyr. 

Der kan være forskel på håndteringen i store, komplicerede bygninger, hvor der tilvirkes fødeva-

rer og mindre, kvadratiske lagerlokaler. Ligesom der kan være forskel i håndteringen af massive 

forekomster af fx rotter og fund af få ekskrementer fra en mus.  

 

Det nævnes flere steder i vejledningen, at det er virksomhedens pligt at ”sandsynliggøre” og sikre 

”tilstrækkelig” bekæmpelse, rengøring og lign. Denne sandsynliggørelse overfor Fødevarestyrel-

sen kan være vanskelig for virksomheden, og er forbundet med store økonomiske konsekvenser. 

Vi ønsker derfor, at det, via realistiske eksempler, præciseres i vejledningen, hvad der betragtes 

som acceptabel adfærd.  

 

Det bør desuden præciseres i vejledningen, at den i særlig grad omfatter lokaler og bygninger, 

hvor der opbevares og/eller tilvirkes fødevarer eller på anden måde giver anledning til risiko for, 

at udstyr eller fødevarer forurenes. Mange fødevarevirksomheder har adskilte administrative byg-

ninger/lokaler m.v. uden opbevaring/tilvirkning, hvor det ikke er relevant med samme forebyg-

gende foranstaltninger (fx net eller lukkede vinduer). 
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Det er ikke Dansk Erhvervs opfattelse, at forekomsten af skadedyr generelt udgør et sundheds-

mæssigt problem i danske detailbutikker, og vi har ikke kendskab til, at skadedyr i detailbutikker 

har været kilde til sygdomsudbrud.  Vi antager derfor, at tidligere praksis har fungeret tilstrække-

lig. 

 

Specifikke bemærkninger 

Vi finder det positivt, at det i indledningen er blevet tilføjet, at skadedyr defineres som dyr, der 

kan have betydning for fødevaresikkerheden. Derved rettes fokus mod de skadedyr, der kan forår-

sage sygdom og/eller skade på forbrugerne. Det bør dog præciseres om og/eller hvornår, det er 

frivilligt at samarbejde med en skadedyrsbekæmper. 

  

Afsnit 18.1 

Det kan være meget svært helt at undgå skadedyr, og derfor bør der i vejledningens afsnit 18.1 fo-

kuseres på, at det er vigtigt at forebygge forekomsten af skadedyr. Dette ønskes uddybet med ek-

sempler i forskellige typer virksomheder (produktion, lager, butik, transport etc.) i forhold til for-

skellige typer skadedyr. Det er langt fra alle typer fødevarevirksomheder, der har mulighed for at 

adskille ”varemodtagelse og andre lokaler” med ”døre eller lignende”, da varer ofte modtages di-

rekte på lageret. Anbefalingerne til skadedyrssikring bør derfor uddybes og gerne med eksempler 

og alternativer. 

Det bør endvidere præciseres, at forebyggelse af flyvende insekter er særligt vigtigt i de lokaler, 

hvor der tilberedes eller opbevares fødevarer.  

 

Afsnit 18.2 

Der gives i afsnit 18.2 en lang række eksempler på forskellige overvejelser, en virksomhed kan 

have i forbindelse med lukning eller genåbning af virksomhed. Det er dog fortsat uklart, hvordan 

virksomheden skal foretage denne vurdering ud fra de nævnte eksempler. Det er fx ikke tydeligt, 

om en virksomhed kan reagere forskelligt afhængigt af, om der observeres et skadedyr (fx gnaver) 

eller ekskrementer fra et skadedyr (”bare skadedyrsspor”). Det har stor betydning for virksomhe-

derne at vide, i hvilke situationer og ved hvilke grader af skadedyrsforekomst, der anbefales luk-

ning. Derfor ønsker vi, at dette gøres tydeligere i vejledningen. 

 

Det anbefales i vejledningen, at der efter udlægning af spormel som udgangspunkt skal være ab-

solut ro i op til 48 timer. Dette er helt nye retningslinjer, som ikke tidligere har være praktiseret. 

Denne anbefaling vil få meget store økonomiske konsekvenser for virksomhederne, hvis det bliver 

en standardanbefaling, hvilket der lægges op til med formuleringen ”som udgangspunkt”. Der er 

meget stor forskel på virksomheders indretning, fremstillingsmetoder og varetyper samt skade-

dyrsforekomst, hvorfor det vil være helt individuelt fra sag til sag, om der er behov for ro og i givet 

fald hvor længe. Fx vil det være meget svært for en virksomhed at lukke hele deres lager eller dele 

af lageret ned i op til 48 timer, når de normalt holder åbent hele døgnet. Dansk Erhverv finder 

ikke grundlag for at indføre denne nye anbefaling, idet tidligere praksis har vist sig tilstrækkelig. 

Vi er bekymret for de økonomiske konsekvenser af en så indgribende handling og er i øvrigt ikke 

bekendt med lignende anbefalinger fra Skadedyrsbekæmper, Kommissionen eller andre EU-

lande. Vi mener derfor, at anbefalingen bør slettes fra vejledningen.  
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Der lægges endvidere op til, at virksomheden skal ”sandsynliggøre” overfor myndighederne, at 

der ikke er flere skadedyr til stede, og det foreslås, at dette typisk forudsætter ”en skriftlig erklæ-

ring” fra skadedyrsbekæmper, såfremt virksomheden skal undgå lukning/ro i op til 48 timer.  

Dette har heller ikke tidligere været praktiseret, og det er tvivlsomt, om skadedyrsbekæmper vil 

udstede en sådan erklæring/garanti, hvorfor vi ser en øget risiko for, at mange virksomheder vil 

være nødt til at holde lukket uanset risikovurdering.  

 

Afsnit 18.3 

I afsnit 18.3 bør det præciseres hvilke risici, der skal elimineres og forskellen på de enkelte skade-

dyr. Der bør være forskel på rengørings- og desinfektionsbehov afhængigt af, om der er tale om fx 

flyvende insekter eller urin fra rotter. Rengøringen efter skadedyr vil bero på konkrete vurderin-

ger, ofte vejledt af skadedyrsbekæmper, og det foreslås, at det gives eksempler i vejledningen.  

 

Afsnit 18.4 

Afsnit 18.4 vedrører anmeldelse af fund af rotter og det er derfor uklart, hvorfor mus nu er indført 

i dette afsnit. Det vil ikke være naturligt for en virksomhed at finde oplysninger om mus under 

denne overskrift.  

 

Vedrørende underretningspligten er det uklart, hvad der menes med ”fødevarer, der kan være 

kontamineret af rotter eller mus”. Det er uklart, om Fødevarestyrelsen skal underrettes, hvis der 

er konstateret museekskrementer på et gulv i en detailbutik, eller ved fund af en mus på lageret 

eller om det først er gældende ved forekomst af gnavermærker og reder i fødevarer. Det har ikke 

tidligere været praksis, at Fødevarestyrelsen skulle underrettes ved ”milde” tilfælde af mus.  

 

Det er desuden uklart, hvad der menes med ”fødevaren må antages at være farlig, uden dog at 

være sundhedsskadelig”. Kan Fødevarestyrelsen give et eksempel på dette?  

 

Afsnit 18.5 

Overordnet er overskriften i afsnit 18.5 ikke dækkende for indholdet.  

Det bør præciseres andetsteds, at det anbefales at dokumentere forløb vedr. bekæmpelse for ek-

sempel i en afvigelsesrapport eller ved at gemme skadedyrsrapporter og lign.  Det bør i samme 

moment præciseres hvilke skadedyr (fx rotter og mus), hvortil denne dokumentering er påkrævet. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

Saoirse McKeever Eriksen 

Fødevarekonsulent 


