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Slutrapport for kampagne om 

kontrol af egenkontrol (GMP) for salmonella i 

konsumægsbesætninger 

INDLEDNING  

Danmark har siden 2012 haft særstatus for salmonella i konsumæg baseret på at 
Danmark i mange år har ligget lavt i salmonellaforekomst, og har et særdeles tætmasket 
kontrolprogram, der rækker videre end kravene i EU. Den danske særstatus for 
salmonella i konsumæg har betydning både for fødevaresikkerheden og for den danske 
eksport, da særstatus er et tydeligt signal til aftagere om den høje fødevaresikkerhed. 
Der er derfor behov for, at det kontrolleres, at de konsumægsproducerende besætninger 
sikrer sig bedst muligt mod introduktion af salmonella i besætningerne. Konsumæg 
produceres økologisk, fra fritgående høns, skrabehøns eller i bure. 
 
Fødevarestyrelsen foretager en årlig kontrol i konsumægsproducerende besætninger. En 
stigning i antallet af smittede besætninger siden 2018 og ekstra besøg fra branchen i 
disse har vist, at der for nogle besætninger er udfordringer med smittebeskyttelsen. Der 
har derfor været et behov for, at der udføres grundigere kontrol med det formål at 
afklare, om der er fællestræk mellem de smittede besætninger, som kontrollen ikke 
tidligere har afdækket. 
 
 
 
Formålet med kampagnen er 
 

 at kontrollere, om ejere af besætninger med konsumægsproducerende høns har 
et egenkontrolprogram (GMP), der lever op til alle krav i en branchekode, der af 
Fødevarestyrelsen er vurderet tilstrækkelig til at forebygge at salmonella 
introduceres i besætningen, og til at sikre at en eventuel salmonellasmitte fjernes 
effektivt, 
 

 at få erfaring med, hvor der er behov for mere  vejledning og dermed en øget 
regelefterlevelse, og  
 

 at etablere en bedre viden i besætningerne om, hvilke områder de skal have 
særligt fokus på i deres egenkontrol for at forhindre smitte med salmonella.   
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KONKLUSION  

Høj regelefterlevelse ved kontrol af egenkontrol 

Kontrolkampagnen viser, at producenterne generelt har en meget høj regelefterlevelse i 
forhold til at have et egenkontrolprogram, der lever op til kravene. Ligeledes er der høj 
regelefterlevelse i forhold til at følge egenkontrolprogrammet. Der er dog stadig områder, 
hvor enkelte producenter ikke lever op til de elementer, der er fastlagt i deres 
egenkontrolprogram. Kontrolkampagnen viser også, at de producenter der ikke 
overholder reglerne, formentlig mangler viden, og at der dermed fortsat er behov for en 
informationsindsats og en målrettet kontrolindsats. 

 46 af de kontrollerede virksomheder (svarende til ca. 98%) havde et 
egenkontrolprogram, der lever op til kravene.  

 Der blev gennemført 47 kontrolbesøg, hvoraf 43 blev gennemført uden 
sanktioner. Den samlede regelefterlevelse er således 91,5 %, hvilket må betegnes 
som en høj regelefterlevelse.  

 Blandt de besætninger, hvor der var overtrædelser af reglerne, sås til gengæld 
overtrædelse af mere end én regel; således blev der givet i alt 7 indskærpelser i 4 
besætninger.   

 Der blev især givet vejledning på områderne hygiejnisk indretning og de fysiske 
udendørs rammer, og indskærpelser gik primært på skadedyrsbekæmpelse i 
forhold til de udendørs fysiske rammer. 

 

 

Sammenfald mellem regler og branchekode, der ikke blev efterlevet, med risiko 
for introduktion af smitte 

Der var et sammenfald i de områder, hvor der sås manglende efterlevelse af regler, og 
manglende overholdelse af eget egenkontrolprogram, dvs. at både branchekode og 
lovgivning ikke er overholdt på det samme område. 

Disse områder var relateret til ryddelighed, skadedyrsbekæmpelse og foderopbevaring; 
alle områder, der har betydning for at holde skadedyr væk fra ejendommen. Manglende 
ryddelighed samt beskæring af beplantning giver skjul for skadedyr; foderspild vil både 
tillokke og fastholde skadedyr, og huller i mure og døre vil give skadedyr adgang til 
besætningen. Da skadedyr er kendt for at kunne introducere smitte med salmonella til 
fjerkræbesætninger, vil et fortsat og målrettet fokus på alle de elementer, der øger 
risikoen for skadedyr, være relevant. 

 

Supplerende viden om behov for fremtidige kontrolområder 

Der blev ved kontrollerne gennemgået en tjekliste med supplerende spørgsmål til 
producenternes håndtering af forhold af smittemæssig betydning, som er anbefalet i 



 
Side 3/9 

Fødevarestyrelsen • Stationsparken 31-33 • DK-2600 Glostrup 
Tel +45 72 27 69 00 • Fax +45 72 27 65 01 • CVR 62534516 • EAN 5798000986008 • www.fvst.dk 

Version 2.0 
 

branchekoden, men som der ikke er specifikke krav til i reglerne. De supplerende 
spørgsmål bekræftede, at det er områderne omkring manglende orden, skjul for 
skadedyr og lignende, der ikke i tilstrækkelig grad har besætningsejernes fokus.  

RESULTATER 

Fødevarestyrelsen foretager et årligt kontrolbesøg i konsumægsproducerende flokke. 
Samlet udføres ca. 200 besøg om året.  De udførte besøg var baseret på, at kontrollen 
skulle gennemføres over 3 måneder, og udgjorde således ca. 25% af et års kontrolbesøg.  

Der blev gennemført 47 kontrolbesøg. Kontrollerne blev udført af Fødevarestyrelsens 
veterinærenheder, der er fordelt over landet. VeterinærNord dækker det nordlige Jylland, 
VeterinærSyd dækker det sydlige Jylland, og VeterinærØst dækker Fyn og Sjælland. 

Tabel 1 
Fødevarestyrelsens kontrolenhed Antal kontroller 

VeterinærNord  17  

VeterinærSyd  17 

VeterinærØst  13 

 

1. Kontrol af, om ejere af besætninger med konsumægsproducerende høns har et vurderet 
egenkontrolprogram (GMP)  
Alle de kontrollerede besætninger på nær én havde et egenkontrolprogram, som levede 
op til kravet. Procedurerne for at sikre, at man lever op til og kontrollerer kravene i 
egenkontrolprogrammet, skal enten være skriftlige, eller besætningsejeren skal kunne 
forklare sine procedurer mundtligt. Se figur 1.  
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Figur 1 
 

2.  Opnåelse af erfaring med, hvor der er behov for bedre vejledning og dermed 
regelefterlevelse 

 
 

Tabel 2 
 

1
(2%)

21
(45%)25

(53%)

Har besætningsejer procedurer, der sikrer og 
kontrollerer kravene i egenkontrolprogrammet?

Nej Ja - skriftligt Ja - kan forklare det

Fordeling af kontroller og resultater 

Udførende 
enhed 

Antal 
kontroller 

Antal  
kontroller 

med 
vejledning 

Antal  
vejledning

er 

Antal 
kontroller 

med 
 

sanktionerin
g -

indskærpels
er 

Antal  
indskærpels

er 

Antal 
kontroller 
med både 

indskærpel
se og 

vejledning 

Regel-
efterlevel

se 

VeterinærNord  17 4 11 0 0 0 100,0% 

VeterinærSyd 17 7 13 1 1 0 94,1% 

VeterinærØst 13 7 13 3 6 2 76,9% 

I alt 47 18 37 4 7 2 91,5% 
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Som det fremgår af figur 1, har 98% af de kontrollerede besætninger et 
egenkontrolprogram, der er vurderet tilstrækkeligt, og ejerne kan redegøre for brugen af 
det. 

Kontrolkampagnen resulterede i sanktioner i form af indskærpelser ved 4 af kontrollerne, 
hvilket giver en sanktionsprocent på 8,5 %.  

Der blev vejledt ved 18 (38,3 %) af kontrollerne.  

Ved to af kontrollerne blev der givet vejledning på nogle områder og sanktioneret på 
andre.  
 
De resterende 27 (57,4 %) kontroller gav ikke anledning til sanktionering eller 
vejledning.  

  

INDSKÆRPELSER: 
To områder – fysiske rammer udendørs og Indretning/ægopsamling - gav anledning til i 
alt 7 indskærpelser, ved 4 kontroller (figur 2).  

Der var 5 indskærpelser på området Fysiske rammer udendørs; et område der dækker 
over ryddelighed, skadedyrsbekæmpelse og foderopbevaring. Konkret var der tale om 
mangelfuld skadedyrsbekæmpelse; foderspild ved fodersilo - ofte af ældre karakter; 
ophobning af rod omkring bygningerne samt mangelfuld beskæring af beplantning. De 5 
indskærpelser var fordelt på 4 kontroller.  

De 2 øvrige indskærpelser ved 2 af kontrollerne var på området 
Indretning/ægindsamling, som dækker over adgangsforhold: synlig opdeling i ren/uren 
zone (hvor man bl.a. skifter fra almindeligt tøj til rent besætningstøj), synlig vejledning 
om adfærd i de 2 zoner, samt mulighed for håndvask og tøjskift. Desuden indeholder det 
generel orden og rengøring på gangarealer, samt hygiejne og ryddelighed i ægpakkerum. 
Konkret var der i alle tilfælde tale om manglende opdeling i ren/uren zone, samt 
manglende orden og rengøring. 
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Figur 2 
 

 

Figur 3 Antal indskærpelser ved kontrollen 
 

 

VEJLEDNINGER: 

Ud over indskærpelser blev der givet vejledninger.   

2

5

0 0

Indskærpelser fordelt på område

2 (50%)

1 (25%) 1 (25%)

Kontroller med 1
indskærpelse

Kontroller med 2
indskærpelser

Kontroller med 3
indskærpelser

Antal indskærpelser givet ved kontrollerne
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Figur 4 
 

Vejledningerne (figur 4) lå for hovedpartens vedkommende også inden for områderne 
Fysiske rammer udendørs og Indretning/ægindsamling. De resterende vejledninger blev 
givet inden for områderne Registreringer og Generelle krav, og omfattede primært 
manglende registreringer eller anden dokumentation for, at der fx gennemføres 
rengøring og udtages salmonellaprøver.  

 

Figur 5 
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På vejledningsområdet var det ligeledes gældende, at der i flere tilfælde var behov for 
foranstaltninger på mere end ét område (figur 5). Der blev således givet 37 vejledninger 
fordelt på 18 kontrolbesøg. 

 

3. Etablering af en bedre viden om, hvilke områder der skal være særligt fokus på ved 
fremtidige kontroller 
Der blev ved kontrollerne – udover det almindelige tjekskema – gennemgået en tjekliste 
med supplerende spørgsmål. Disse var udarbejdet med henblik på at skaffe en større 
viden om, hvordan besætningsejerne håndterede elementer, der ikke var krævet i 
reglerne, men som i branchekoden er angivet som anbefalede eller af fx ægpakkeriet 
krævede smittereducerende tiltag. Spørgsmålene var udvalgt repræsentativt i 
branchekoden for Danske Æg. Det var således hensigten at sammenligne svarene på 
disse spørgsmål mellem salmonellasmittede og ikke-salmonellasmittede besætninger, for 
derved at vurdere, om der var nye områder, der burde omfattes af kontrollerne. 

Resultatet af dette var, at langt de fleste følger anbefalingerne i branchekoden.  

De største udfordringer ligger i tydelig opdeling af forrum i ren og uren zone, mulighed 
for ren adgang til ægpakkerummet for chaufføren fra ægpakkeriet, samt ryddelighed 
omkring fodersiloen. Hvad angår skadedyrebekæmpelsen, har de fleste (85%) aftale 
med eksternt firma og oplyser, at de følger op på rapporterne fra disse. Ikke desto 
mindre er der flere besætninger med huller i port og/eller mur i bygningerne, samt 
foderspild – også gammelt – ved fodersiloer.  

Der er således sammenfald mellem de områder, hvor der er givet indskærpelser eller 
vejledning, og de områder i branchekoden, der ikke blev efterlevet, dvs. at både 
branchekode og lovgivning ikke er overholdt på det samme område. 

Der var ikke nogen konsumægsbesætninger, der blev smittet i kontrolperioden, hvorfor 
det ikke var muligt at lave en direkte sammenligning mellem opfyldelse af krav og 
smitte.  

 

 

 

METODE  

Kontrollen blev gennemført i perioden 15. marts til 1. juli 2021.  
 
Kontrollerne blev gennemført i forbindelse med udtagning af prøver for salmonella i 
besætningerne (24-ugers prøver), eller ved GMP kontrol af konsumægsproducerende 
besætninger, der leverer til eget ægpakkeri med autorisation til begrænset omsætning. 
Kontrollerne var således anmeldt. 
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Kontrollen blev baseret på en udvidet gennemgang af besætningen og dens GMP 
sammen med ejeren. Der skete en grundig gennemgang af alle punkter, og ejer skulle i 
den forbindelse demonstrere en forståelse af brugen af egenkontrol, herunder kunne 
forklare sit egenkontrolprogram samt forelægge nødvendig dokumentation. 
 
I de besætninger, hvor der ligeledes skulle udtages 24-ugers prøver til undersøgelse for 
salmonella, blev dette gennemført på sædvanlig vis. Disse prøver og resultaterne af disse 
var ikke en del af kampagnen, og fremgår derfor ikke at denne rapport. 
 
Ved kontrollen anvendtes det tjekskema, der sædvanligvis bruges til kontrol af området, 
samt en tjekliste med supplerende spørgsmål. De supplerende spørgsmål er dels 
spørgsmål, besætningsejer skal besvare; dels spørgsmål den tilsynsførende besvarer på 
baggrund af egne observationer. 
 
 
 
 


