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Slutrapport for 

Salmonella Dublin i oksekød 2014 

INDLEDNING 

Case-by-case overvågningen af dansk og udenlandsk fersk kød af kvæg ophørte ved 

årsskiftet til 2013 som følge af meget få fund. I 2012 blev der imidlertid påvist 

Salmonella i 14,3 % af de undersøgte partier af fersk dansk oksekød, mens man i samme 

periode ikke så den samme stigning i fund af Salmonella på slagterierne. Det er derfor 

muligt, at der er andre kilder til Salmonella forekomst i det ferske oksekød. En del 

oksekød opskæres på andre virksomheder end på slagteriet. Krydskontaminering og 

vækst af Salmonella i dette produktionsled kunne være en af årsagerne til det høje fund.  

Formålet med dette projekt har været at afklare forekomsten af Salmonella Dublin i fersk 

oksekød af dansk oprindelse på opskæringsvirksomheder. Udover Salmonella er der 

undersøgt kvantitativt for enterokokker som indikator for temperaturbelastning over 5 °C 

samt for Enterobacteriaceae og E. coli som udtryk for proceshygiejnen. Projektet kan 

ikke adskille den kontaminering, der kommer fra dyret selv, og den der kommer fra 

proceslinjen. 

KONKLUSION 

For dette projekt kunne følgende konklusioner drages: 

 

 Salmonella Dublin blev påvist i bare én prøve ud af 375 enkeltprøver (0,3 %) fra 75 

partier svarende til 1,3 % af partierne.  

 Det generelle niveau af indikatorbakterier var lavt med henholdsvis 72,5 % (E. coli),  

47,5 % (Enterobacteriaceae) og 66,4 % (enterokokker) af prøverne under 

detektionsgrænsen. 

 Den fastsatte aktionsgrænse for proceshygiejne på 3000 cfu/ml for 

Enterobacteriaceae og enterokokker kunne overholdes i 96 % af prøverne. 

Aktionsgrænsen for E. coli kunne overholdes i over 98 % af prøverne. 

 Der er proportionalitet mellem niveauerne af E. coli og enterokokker (CFU/ml), hvilket 

tyder på jævnbyrdig vækstunderstøttelse af de to indikatorer.  
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RESULTATER 

Salmonella kunne påvises i 1 af 75 partier (1,3 %) eller 0,3 % af 375 enkeltprøver. 

Niveauer for enterokokker og E. coli var lave med 66 og 72 % af prøverne under 

detektionsgrænsen, mens 10 og 14 % af prøverne havde et indhold over 100 CFU/ml. De 

resterende prøver havde niveauer mellem detektionsgrænsen og 1000 CFU/ml, hvilket er 

væsentligt lavere end aktionsværdierne på henholdsvis 3000 CFU/ml for enterokokker og 

5000 CFU/ml for E. coli.  

Det generelle niveau af enterokokker var lavt. 3,2 % af prøverne havde kimtalværdier 

over 1.000 cfu /cm2. 

 

Kimtallene for enterokokker og E. coli viste en tendens til positiv korrelation, hvilket 

indikerer vækst af begge organismer i nogle af prøverne.  

 

I 2014 blev der altså påvist Salmonella i 1 af 375 prøver (0,3 %) eller 1,3 % af de 

undersøgte partier. Til sammenligning blev 9 prøver ud af 314 (2,9 %) og 8,6 % af de 

undersøgte partier fundet positive i en tilsvarende undersøgelse i 2013. 

 

METODE  

I perioden fra august til november 2014 blev der i alt udtaget 375 oksekødsprøver fra 13 

opskæring virksomheder. Prøverne fordelte sig på 75 partier af 5 prøver. Der blev 

udtaget prøver af kød af dansk oprindelse fra færdigt opskårne partier, og som var 

beregnet til omsætning på det danske hjemmemarked. For store opskærings-

virksomheder blev der udtaget 5 prøver fra samme batch opskårne kroppe. På 

virksomheder med begrænset opskæring ændredes batchdefinitionen til, at et parti 

kunne omfatte kød fra op til 5 dyr.  

Hver prøve består af ca. 120 cm2 overflade med en tykkelse på højst 1 cm (ca. 120 g 

kød), hvor overfladen skulle bestå af gammel snitflade.  

Hver prøve blev undersøgt for Salmonella, E. coli, Enterobacteriaceae og enterokokker. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1. 

Påvisning af E. coli, Enterobacteriaceae (ent.bact.), enterokokker (ent.kok.) og 

Salmonella i oksekød. 

 
E. colia Ent.bact.a Ent.kok.a Salmonellab 

Pos Neg Pos Neg Pos Neg Pos Neg 

I alt, antal prøver 103 272 197 178 126 249 1 374 

I alt, enkeltprøve, gen. 27,5 % 52,5 % 33,6 % 0,3 % 

I alt, prævalens, 95% CI 23 – 32 % 47 – 58 % 29 – 39 % 0,01 - 1,5 % 

a Positiv (pos) svarer til påvisning af mindst 10 CFU/ml. 
b Positiv (pos) svarer til påvist i prøven. 

 

 

 

 
Figur 1: Fund af Salmonella i prøver af fersk oksekød fra opskæringsvirksomheder 

 

 

 

Projektleder: Gudrun Sandø (gus@fvst.dk)  

Kontaktperson DTU: Søren Aabo (sabo@food.dtu.dk) 
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