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BAGGRUND OG FORMÅL 

Kampagnen blev gennemført som følge af et stort listeriaudbrud i 2014, hvor årsagen var et 

kødpålægsprodukt. Fødevarestyrelsen har udarbejdet en redegørelse om forløbet af listeriaud-

bruddet, der har dannet baggrund for kampagnen. 

Fødevarestyrelsen gennemførte også som en del af Fødevareforlig 2.0 en række initiativer 

overfor listeria, herunder en vejledning til virksomhederne om holdbarhedsvurdering, forskelli-

ge redskaber i form af plancher til vurdering af vækst af listeria og en fotoserie med fokusom-

råder ved rengøring.  

Kampagnen er udført med det primære formål, at kontrollere om virksomhederne har til-

strækkelig styring af listeria gennem gode egenkontrolprocedurer og hygiejneprocedurer, at 

undersøge om styrelsens materiale anvendes af virksomhederne, samt om virksomhederne 

har styr på sporbarheden.  

Resultaterne af kampagnen skal indgå i de initiativer, der er vedtaget i Fødevareforlig III og 

danne grundlag for beslutningen om, hvor indsatsen mod listeria fremadrettet skal målrettes.    

Kampagnen blev gennemført i efteråret 2014. 

 

RESULTATER 

 

Der blev udført kontrolbesøg i 67 engrosvirksomheder med produktion af spiseklart 

kødpålæg. Virksomhederne var fordelt på 26 små virksomheder med en ugentlig produktion 

under 5 ton og 38 store virksomheder med en ugentlig produktion over 5 ton –for 3 

virksomheder var der ikke svar på det ugentlige produktionsomfang. 

Samlet fik 10 af de kontrollerede virksomheder anmærkninger. 4 virksomheder fik mere end 

én anmærkning, og der blev samlet givet 12 indskærpelser, 1 påbud og 1 bøde. Af figur 1 

fremgår regelefterlevelsen og sanktionsprocenten indenfor kampagnens 4 

lovgivningsområder, hvoraf det ses, at regelefterlevelsen indenfor de enkelte 

lovgivningsområder er højere end 90 %. For sporbarhed alene er regelefterlevelsen på godt 

98 %. 

Sanktionsprocenten er højere (ca.19 %) for små virksomheder end for store virksomheder 

(13 %). I alt 22 virksomheder (ca. 1/3-del) er yderligere blevet vejledt i kategorisering af 

deres produkter i forhold til mulighed for vækst af listeria (stabiliserede eller ikke-

stabiliserede produkter).   

 

 

 

 



 

 
Figur 1. Oversigt over antal virksomheder der har fået anmærkninger og sanktioner inden for de enkelte af kam-
pagnens lovgivningsområder. Regelefterlevelse og sanktionsprocent er angivet i % 
 

Indskærpelserne er givet for mangelfulde risikoanalyser og egenkontrolprogrammer, herun-

der manglende miljø- og produktprøver, manglende prøveplan, uoverensstemmelse med Mi-

krobiologiforordningen1 i forhold til prøvetagning og manglende holdbarhedsanalyser. Derud-

over er der givet indskærpelser for utilstrækkelig rengøring og manglende sikring mod kryds-

kontamination. Endelig er der givet en enkelt indskærpelse for utilfredsstillende håndtering af 

tilbagetrækning.  

Der er givet påbud om at revidere et egenkontrolprogram grundet manglende dokumentation 

for prøveudtagning og analyse af spiseklare produkter, og der er givet bøde for utilstrækkelig 

rengøring af produktionsudstyr og -områder (synlige produktrester). 

Samlet er der 47 af de kontrollerede virksomheder (70,15 %), der har set Fødevarestyrelsens 

vejledningsmateriale. Heraf anvender 32 af virksomhederne (68,09 %) materialet i deres 

egenkontrol. Se tabel 1.   

 

 

Tabel 1. Oversigt over antal virksomheder der ifølge tjekskemaoplysninger har set FVST’s vejledningsmateriale. 

 

Af de kontrollerede virksomheder er ca. 18 % tredjepartscertificerede. Se tabel 2. 

 

 

Tabel 2. Oversigt over antal virksomheder, der ifølge tjekskemaoplysningerne er tredjepartscertificerede. 

 

 

                                           
1
 Kommissionens forordning (EF) Nr. 2073/2005 af 15. november 2005 om mikrobiologiske kriterier for fødevarer 



 

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Kampagnens resultater viser, at virksomheder med produktion af kødpålæg generelt har god styring af 

listeria, herunder god sikring mod krydskontamination, gode rengøringsprocedurer og dækkende risiko-

analyser. Virksomhederne har også godt styr på sporbarheden, hvor regelefterlevelsen ligger højt på 

godt 98 %. 

Der er dog mulighed for forbedring indenfor lovgivningsområdet ”Virksomhedens egenkon-

trol”, hvor regelefterlevelsen er på ca.90 %. Her er det primært risikoanalysen og egenkon-

trollen i relation til prøvetagning, der viser sig at være en udfordring for visse virksomheder. 

Det hænger også godt sammen med, at ca. 1/3 af virksomhederne blev konkret vejledt i for-

hold til kategorisering af deres produkter for mulighed for vækst af listeria.  

Tilsammen er parametre som risikoanalyse, prøvetagning, vurdering og deraf kategorisering 

af produkter i forhold til mulighed for vækst af listeria, vigtige elementer i styring af listeria i 

en virksomhed.  

Derudover viser kampagnen, at det i højere grad er de små virksomheder, der har fået sanktioner, end 

de store virksomheder. Endelig viser kampagnen også, at en stor del af de kontrollerede virksomheder - 

ca. 7 ud af 10 - har set Fødevarestyrelsens vejledningsmateriale.  

Sammenholdt med at kampagnen har vist et behov for mere vejledning på området, så kan 

en fremadrettet indsats derfor med fordel koncentreres omkring de små virksomheder og på 

at optimere det eksisterende vejledningsmateriale med fokus på brugervenlighed og prakti-

ske værktøjer, hvilket også indgår som en indsats i fødevareforlig III.  
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