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Slutrapport for kampagnen 

Salmonella i slagterier 

INDLEDNING  

Slagterier skal, som et led i ferskkødsovervågningen, løbende tage prøver af 
slagtekroppe og indberette resultaterne til Fødevarestyrelsen, hvor de bliver registreret i 
salmonelladatabasen. Fødevarestyrelsen bruger blandt andet salmonelladatabasen til at 
vurdere målopfyldelsen i salmonellahandlingsplanen og til smittekilderegnskabet for 
salmonella. Derudover skal resultaterne indberettes til EFSA. 
 
Hvis slagteriernes prøver overskrider det mikrobiologiske kriterium for salmonella, er det 
vigtigt for fødevaresikkerheden, at slagterierne følger op.  
 
Ferskkødsovervågningen har længe været et krav, men salmonellabekendtgørelserne er 
blevet ændret, så der fra 1. januar 2015 er kommet nye regler for slagteriernes 
prøvetagningsfrekvenser.  
 
Derudover er der trådt en ændring af hygiejneforordningen i kraft, som betyder, at det er 
en forudsætning for at slagtekroppene kan sundhedsstemples, at virksomhederne har 
udtaget prøverne og fulgt op efter reglerne. 
 
Derfor har Fødevarestyrelsen i 2015 gennemført en kampagne på kreatur- og 
svineslagterier, hvor det blev kontrolleret, at 

 
• Slagterierne havde indarbejdet de nye regler for prøvetagningsfrekvenser i deres 

procedurer, og at de havde implementeret dem i praksis.  
• Resultaterne af slagteriernes prøvetagning blev sendt til Fødevarestyrelsen 

indenfor tidsfristen (Senest 14 dage inde i den efterfølgende måned) 
• Slagterierne fulgte op, hvis deres prøver overskred det grænseværdierne for 

forekomst af salmonella 

KONKLUSION  

Der er ved kampagnen set på niveauet for regelefterlevelsen på de kontrollerede 
virksomheder. Sammenholdt med de indberettede resultater af slagteriernes 
salmonellakontrol(ferskkødsovervågningen), viser kampagnen, at de nye regler ikke er 
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tilstrækkeligt indarbejdet i kontrollen med og på en række af de små slagtehuse, idet der 
ikke er udtaget det korrekte antal prøver. Kampagnen viser, at der er behov for øget 
vejledning af virksomhederne og en særlig målrettet og opfølgende kontrolindsats på 
dette lovgivningsområde. Fødevarestyrelsen vil derfor allerede i 2016 skærpe kontrollen 
for at sikre regelefterlevelse på alle relevante slagterier. Denne kontrol vil være et tema 
for èn af de udførte audits i 2016. 

RESULTATER  

56 slagterier – heraf 28 kreaturslagterier og 28 svineslagterier – er kontrolleret i 
forbindelse med kontrolkampagnen.  

I alt har Fødevarestyrelsen gennemført 60 kontrolbesøg hos disse kontrolobjekter og der 
er givet én indskærpelse. 

Der er ikke overensstemmelse mellem sanktionsniveauet og de indberettede resultater af 
slagteriernes salmonellakontrol, som viser, at en række af de små slagtehuse ikke har 
udtaget det korrekte antal prøver. 

METODE  

Kontrolkampagnen er gennemført i perioden fra den 11. maj 2015 til den 11. februar 
2016. Branchen var orienteret om kampagnen forud for gennemførelsen. 

Forud for uanmeldte kontrolbesøg hos de enkelte virksomheder, kontrollerede de 
tilsynsførende om virksomhederne havde taget det rette antal prøver inden for de 
seneste 6 måneder. På selve kontrolbesøget fulgte den tilsynsførende så op på eventuelle 
mangler og interviewede relevante medarbejdere på slagteriet om deres kendskab til 
reglerne. I interviewene blev der spurgt ind til 

- Slagteriets kendskab til prøvetagning og prøvetagningsfrekvens 

- Slagteriets bedømmelse af resultatet af ferskkødsovervågningen 

- Slagteriets opfølgning på eventuelle overskridelser 

- Slagteriets kendskab til frister for indberetning af analyseresultater til 
Fødevarestyrelsen.  
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