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Høring af udkast til vejledning om fødevarehygiejne 
 
ITD – brancheorganisationen for den danske vejgodstransport – har modtaget høring af udkast til 
Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne. Vi finder det særdeles positivt, at der i 
forbindelse med høringen er givet 8 ugers høringsfrist. 
 
Til udkastet har vi følgende bemærkninger: 
 
Den udarbejdede vejledning til brug for Fødevarestyrelsens tilsynsførende medarbejdere er skrevet 
i et meget alment sprog. ITD mener, at dette almene sprogbrug går ud over vejledningens 
anvendelighed og virksomhedernes retssikkerhed.  
 
Derfor bør vejledningen, hvis den skal anvendes ved de tilsynsførendes vejledning, kontrol og 
sanktionering af transport- og lagervirksomheder, formuleres så præcist, at tilsynsførende og 
virksomheder ikke er i tvivl om reglerne og disses fortolkninger.  
 
Derfor efterlyser ITD som minimum henvisninger i vejledningen til uddybende notater med 
definitioner, juridiske fortolkninger, eksempler på afgørelser og sanktioner, så virksomheder, der 
beskæftiger sig med transport og oplagring af fødevarer, med vejledningen får adgang til 
værktøjer, der kan bidrage til høj fødevaresikkerhed i dette led i kæden fra jord til bord. 
 
Som eksempel kan vi nævne afsnit 2.1 Ansvarsfordeling, hvor det fremgår, at ”virksomhederne har 
ansvar for alle aktiviteter, som er underlagt virksomhedens kontrol”.  
 
Her efterlyses henvisning til et uddybende notat om, hvad det fx betyder for en transportør, der fx 
både anvender egne og eksterne vognmænd, eller for speditører, der ikke selv har en 
vognmandsafdeling og alene anvender eksterne vognmænd. 
 
I afsnit 30 Transport af fødevarer efterlyses termer af mere juridisk karakter fra transportbranchen 
som fx ”indgået aftale om”, ”kontraherende transportør”, ”udførende transportør”.  
 
Fx står der: ”I begge tilfælde skal den virksomhed, der står for transporten, sørge for, at…”. For ITD 
står det ikke klart, hvad Fødevarestyrelsen mener med formuleringen ”står for”. Derfor er der også 
stor risiko for, at der kan opstå tvivl og misforståelser i dialogen mellem tilsynsførende og 
virksomhedsleder. 
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I afsnit 30.2 Temperatur under transport(dybfrostbekendtgørelsen) efterlyses en henvisning til EU-
lovgivningen, så det står klart, hvilke temperaturkrav der gælder ved grænseoverskridende 
transporter til et andet EU-land.  
 
Eventuelle misforståelser og fejltolkninger via vejledningen kan efter ITD’s bedste overbevisning få 
alvorlige følger for transport- og lagervirksomheder i form af sanktionering, erstatningskrav, 
mistede kunder osv. 
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