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J. nr.: [2018-28-60-00193] [26-3-2019] 

Slutrapport for kampagnen  

Styring af Listeria i kødpålægsvirksomheder, 

fiskevirksomheder og institutionskøkkener 

INDLEDNING  

Som en del af Fødevareforlig 3 har Fødevarestyrelsen iværksat en helhedsorienteret 

indsats for at bekæmpe og forebygge listeria i fødevareproduktionen. Herunder en 

kontrolindsats rettet mod producenter af kendte risikoprodukter for listeria med det 

formål at fastholde fokus på listeria og give virksomhederne bedre vejledning. Som en 

del af indsatsen har Fødevarestyrelsen udarbejdet nyt vejledningsmateriale til 

virksomhederne på sitet ”Alt om listeria” på Fødevarestyrelsens hjemmeside. 

 

Fødevarestyrelsen har tidligere gennemført følgende listeriakontrolkampagner: 

 Én i kødpålægsvirksomheder i 2014  

 To i fiskevirksomheder med produktion af røget og gravad fisk i 2015 og i 2017  

 To i institutionskøkkener med produktion af fødevarer til personer i risikogruppen 

for listeria i 2015 og i 2016/2017 

 

I kampagnen i 2018 blev alle disse 3 typer virksomheder kontrolleret. 

 

Fødevarestyrelsens tidligere kontrolkampagner har løftet niveauet af virksomhedernes 

viden om listeria. Fødevarestyrelsen ønskede med den samlede kampagneindsats at 

understøtte virksomhedernes fokus på listeria i produktionen for at sikre, at 

virksomhederne fremadrettet opretholder en god styring af listeria.   

KONKLUSION  

Resultaterne af kontrolkampagnen viser, at virksomhederne generelt har fået godt styr 

på listeria og efterlever reglerne om egenkontrol og hygiejne i ca. 91 % af 

kontrolbesøgene.  

Samlet indikerer resultaterne, at vejledningsmaterialet på ”Alt om listeria” og den øgede 

fokus på listeria i kontrollen virker efter hensigten.  

 

Størstedelen af virksomhederne har fået vejledning ved kontrolbesøgene. Det er derfor 

nødvendigt med stadig opmærksomhed på at undgå listeria i fødevarerne, herunder med 

fortsat vejledning og kontrolindsats. 
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RESULTATER  

Der er udført 180 kontrolbesøg fordelt på: 

 62 kødpålægsvirksomheder 

 29 fiskevirksomheder  

 89 institutionskøkkener herunder hospitalskøkkener og plejehjemskøkkener  

 

16 virksomheder (ca. 9 %) fik en eller flere sanktioner, hvilket svarer til en samlet 

regelefterlevelse på godt 91 %. Sanktionerne bestod alene i indskærpelser.  

 

De typiske overtrædelser var: 

 Mangelfuld beskyttelse mod forurening/krydskontamination, bl.a. kondens og 

utildækkede færdigvarer 

 Utilstrækkelig rengøring og vedligehold af lokaler og udstyr, der kan føre til 

forurening af produkter med listeria og etablering af listeria-biofilm. 

 

Mindre typiske overtrædelser var: 

 Mangelfuld prøveudtagning og prøveprogram for listeria  

 Manglende indplacering af produkter i korrekt fødevarekategori med hensyn til vækst 

af listeria 

 

Oversigt over indskærpelser samt fordeling på virksomheder og lovgivningsområder ses 

af tabel 1 og figur 1. 

 

Der blev givet vejledning i 144 virksomheder (80 %). 

 

Sanktionsniveauet i den aktuelle kampagne kan ikke sammenlignes med de tidligere 

listeria-kampagner. Det skyldes, at der har været forskelligt fokus i de forskellige 

kampagner, samt at fiskevirksomhederne og institutionskøkkenerne er udvalgt især på 

baggrund af tidligere sanktioner/vejledning. Af samme grund kan regelefterlevelsen 

heller ikke sammenlignes mellem de tre typer af virksomheder. 

METODE  

Fødevarestyrelsen udførte kontrollen i perioden d. 1. maj 2018 til 30. november 2018. 

Kontrollen blev gennemført i alle relevante kødpålægsvirksomheder. For 

fiskevirksomheder og institutionskøkkener udvalgte Fødevarestyrelsen en stikprøve af 

især virksomheder, som i de tidligere listeria-kampagner har fået sanktioner eller 

vejledning. 

 

Kontrolbesøgene blev som udgangspunkt foretaget som anmeldte kontrolbesøg. 

Kontrolbesøgene blev dokumenteret på kontrolrapporter efter de sædvanlige principper.  
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Kampagnen havde fokus på følgende 4 lovgivningsområder: 

 Hygiejne: Håndtering af fødevarer 

 Hygiejne: Rengøring 

 Hygiejne: Vedligeholdelse 

 Virksomhedens egenkontrol 

 

Særligt havde kampagnen fokus på kontrol og vejledning i forhold til virksomhedernes 

egenkontrol for listeria, herunder risikoanalyse, prøveplaner, indplacering i 

fødevarekategorier og baggrundsdokumentation for vækst af listeria samt 

virksomhedernes hygiejneprocedurer og deres implementering i praksis. 

 

Som en del af kontrollen blev virksomheder henvist til og/eller fik fremvist ” Alt om 

Listeria” sitet på Fødevarestyrelsens hjemmeside.  

 

Forud for kampagnen har Fødevarestyrelsen orienteret brancherne om kampagnen via 

Fødevarestyrelsens hjemmeside og på dialogforum for kontrol. 

TABELLER OG FIGURER 

 

 

 


