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Information om ændringerne i case-by-case kontrollen fra 2016

Case-by-case kontrollen startede i 2007 på baggrund af rapporten ”Særstatus og nye initiativer for Salmonella og 
Campylobacter i dansk og importeret kød og æg”. Kontrollen har været en del af forliget om styrket indsats over 
for Salmonella og Campylobacter (2007-2010), det er videreført i fødevareforlig II (2011-2014) og fortsættes i 
fødevareforlig III (2015-2018). Formålet med kontrollen er at forhindre, at sundhedsfarligt kød markedsføres. Et 
andet vigtigt formål er at få importører til at stille krav til deres leverandører, så det kød, de indfører, er af en 
acceptabel mikrobiologisk kvalitet.

Kontrollen er risikobaseret, dvs. at prøveudtagningen målrettes partier fra importører og leverandører, hvor der 
tidligere er fundet partier, som er forurenede i en sådan grad, at de er vurderet farlige efter 
Fødevareforordningens artikel 14.

Case-by-case kontrollen er blevet ændret fra 2016 som følge af fødevareforlig III, hvor en af indsatserne var at 
gentænke case-by-case kontrollen i en mere ressourcebevidst og smidigere model. De vigtigste ændringer, og 
hvilken betydning det har for bl.a. prøvetagning og svartider på analyser af de forskellige kategorier af kød, er 
beskrevet her.

Antal partier

Der vil ikke blive ændret på, hvor mange partier der indgår i kontrollen. Der undersøges som i 2015 640 partier 
fordelt på dansk og importeret/samhandlet kød af svin, kylling, høns, pousinner og kalkuner.

Prøveomfang, svartider m.m. 

Salmonella i fjerkrækød

Der er hidtil blevet taget op til 60 prøver af et parti af kyllingekød, da der skulle være et tilstrækkeligt 
datagrundlag til at lave en risikovurdering. I den nye model af case-by-case kontrollen benyttes alene kriteriet for 
salmonella, som det er beskrevet i mikrobiologiforordningen (2073/2005). Det betyder, at der af partier af 
fjerkrækød kun skal tages 5 prøver.

I forhold til svartider vil der, som hidtil, kunne afgives negative svar inden for ca. 3 arbejdsdage fra prøven er 
udtaget.

Positive svar på dansk kyllingekød og tilberedt fjerkrækød vil kunne foreligge inden for 4-5 arbejdsdage.

Positive svar på prøver af fersk, udenlandsk fjerkrækød med angivelse af serotype vil foreligge inden for ca. 9 
arbejdsdage.

Salmonella i svinekød

For undersøgelser af Salmonella i svinekød har man på baggrund af de seneste års resultater kunnet nedsætte 
antallet af prøver fra op til 60 prøver til op til 40 prøver. Reduktionen er sket, således at kontrollen fortsat vil 
kunne fange de mest forurenede partier, men ikke vil fange så mange af de mindre forurenede partier, som 
alligevel ikke bliver vurderet farlige.
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Desuden er der indsat en bagatelgrænse, hvorfor der skal være 2 positive prøver eller flere i et parti, inden der 
foretages en risikovurdering. 

I forhold til svartider betyder det, at der for negative partier og partier med kun én positiv prøve foreligger 
endeligt svar inden for ca. 3 arbejdsdage, fra prøven er udtaget.

For partier med 2 positive prøver eller flere skal bakterien isoleres, der skal laves resistensbestemmelse og 
serotypning, hvorefter risikovurderingen kan foretages. Derfor foreligger svaret efter ca. 10 arbejdsdage.

Campylobacter i kyllingekød

Der er ikke reduceret i antallet af prøver, der skal udtages til undersøgelse for Campylobacter. Dvs. der skal 
fortsat udtages 12 prøver. Bagatelgrænsen er imidlertid øget til, at der skal være fire positive prøver eller flere, før 
der laves en risikovurdering. Bagatelgrænsen er fastsat ud fra sammenligning af de seneste års resultater med, 
hvad der er blevet vurderet farligt.

For svartiderne betyder det, at der bliver givet endeligt svar inden for 4 arbejdsdage på partier, hvor der er 3 eller 
færre positive prøver. For partier med flere positive prøver foreligger det endelige svar og risikovurderingen efter 
ca. 10 arbejdsdage, da antallet af Campylobacter skal bestemmes og der skal foretages resistensundersøgelser.

Tabellen viser en oversigt over ændringerne.

Produkt og analyse Tidligere model Ny model

Antal prøver Op til 60 5

Antal samleprøver/
analyser

12 5

Salmonella i 
kyllinge- og 
kalkunkød

Vurdering Risikovurdering og 
mikrobiologiske kriterier

Mikrobiologiske 
kriterier

Antal prøver op til 60 op til 40

Antal samleprøver/
analyser

12 10

Salmonella i 
svinekød

Vurdering ≥1 positiv prøve  
risikovurdering

≥2 positive prøver  
risikovurdering

Vurdering ≥2 positive prøver  
risikovurdering

≥4 positive prøver   
risikovurdering

Campylobacter i 
kyllingekød

Antal prøver 12 12
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Opfølgning ved farlige partier

Samhandel inden for EU

Veterinærkontrolbekendtgørelsen er blevet ændret fra 1. januar 2016. Det har betydning for partier, som indføres 
fra EU ved samhandel.

Tidligere kom en oprindelsesvirksomhed under mistankekontrol, hvis et parti blev vurderet farligt. Under 
mistankekontrollen blev partiet tilbageholdt.

I den nye veterinærkontrolbekendtgørelse anvender man afklarende kontrol, hvor partiet ikke skal tilbageholdes.

Kun hvis det parti, som er taget i den afklarende kontrol, også bliver vurderet farligt, kommer efterfølgende 
partier fra virksomheden under skærpet kontrol. Herefter skal fem på hinanden følgende partier vurderes ikke 
farlige, før virksomheden kommer ud af den skærpede kontrol.

Import fra tredjelande

Der er ikke ændringer i opfølgningen ved fund af farlige partier fra tredjelande. Oprindelsesvirksomheden 
kommer direkte under skærpet kontrol, og der skal være 10 på hinanden følgende partier, der bliver vurderet ikke 
farlige, før virksomheden kommer ud af den skærpede kontrol.
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