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1. Indledning  

Denne driftsplan beskriver indsats og mål for at bekæmpe og forebygge salmonella hos grise og i grise-

kød. Driftsplanen er en opfølgning på de tidligere salmonellahandlingsplaner for grise, hvor den sene-

ste plan udløb ved udgangen af 2017. Indsatserne i de tidligere handlingsplaner førte til en tilfredsstil-

lende lav forekomst af salmonella i fersk grisekød. Den lave forekomst skal fastholdes via denne drifts-

plan blandt andet ved at følge udviklingen i forekomsten af salmonella i alle led af produktionen og 

iværksætte de nødvendige korrigerende tiltag. De nedenstående indsatser og mål føres videre, dog 

uden tidsbegrænsning til forskel fra handlingsplanerne, som var tidsbegrænsede og indeholdt en 

række indsatser og udviklingsprojekter, der skulle implementeres i handlingsplanens periode. Forligs-

kredsen vil blive orienteret ved markante ændringer i forekomsten af salmonella. 

 

2. Organisering  

Der er nedsat en Styregruppe og en Teknikergruppe, som vil følge udviklingen af salmonella i grise, 

evaluere de nuværende indsatser løbende og beslutte eventuelle behov for ændringer i indsatsen. Sty-

regruppen og Teknikergruppen består af repræsentanter fra Landbrug og Fødevarer, Danmarks Tekni-

ske Universitet, FødevareDanmark og Fødevarestyrelsen. Grupperne mødes som udgangspunkt 1-2 

gange årligt og oftere efter behov.  

 

3. Baggrund  

Der har været handlingsplaner for salmonella i grise og grisekød siden 1995. Den femte handlingsplan 

(SH5) var en del af Fødevareforlig 3 og udløb ved udgangen af 2017.  

 

4. Krav til fremtidig indsats  

Styregruppen og Teknikergruppen har beskrevet følgende krav til en fremtidig indsats overfor salmo-

nella hos grise og i grisekød. Indsatsen skal:  

• sikre en lav forekomst af salmonella på højst 1 % for fersk grisekød,  

• være robust overfor stigninger i forekomst af salmonella hos slagtegrise,  

• sikre, at man kan følge den bakteriologiske forekomst i en population, herunder udviklin-

gen i resistens og fordeling på serotyper, samt  

• sikre, at omkostningerne (justeret for pristalsreguleringer) til de samlede indsatser i hand-

lingsplanen ikke overstiger de nuværende omkostninger.  

5. Mål for salmonella i fersk grisekød  

Målet for salmonella i fersk grisekød er at fastholde en forekomst på højst 1,0 % i ferskkødsovervågnin-

gen. Dette mål skal opfyldes hvert år. Samtidig må antallet af mennesker syge på grund af salmonella i 

grisekød ikke stige.  

 

6. Kontrolprogram  

Indsatsen mod salmonella hos grise og i grisekød er dels fastsat som lovgivningskrav i den til enhver tid 

gældende bekendtgørelse om salmonella hos grise og dels gennem frivillige tiltag i branchen.  


