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J. nr.: 2014-24-60-00077 15.12.2015 

 

Slutrapport for kampagnen 

Hygiejnisk kvalitet af hakket kød 

INDLEDNING  

Fødevarestyrelsen har i perioden marts-juni 2015 gennemført en kontrolkampagne rettet 

mod kvaliteten af hakket kød. Kampagnen omfattede kontrol af produktionen af hakket 

kød i virksomhederne, og der blev udtaget prøver til kontrol af overholdelse af de 

mikrobiologiske kriterier for salmonella, E. coli og aerobe kim. Resultaterne viser, at der 

har været et fald i antallet af partier, der ikke overholder de mikrobiologiske kriterier for 

aerobt kimtal og E. coli. Antallet af salmonella positive prøver ligger fortsat lavt idet der 

er påvist salmonella i ca. 1 procent af prøverne. 

 

Fødevarestyrelsen gennemfører hvert år en kontrol af kvaliteten af hakket kød i de 

engrosvirksomheder, der producerer hakket kød. Udover at undersøge for salmonella, ser 

Fødevarestyrelsen på, om indholdet af bakterier (aerobe kim) og E. coli i kødet ligger 

inden for de tilladte intervaller. 

 

Overskridelse af bakterieindholdet (aerobe kim) indebærer ikke en sundhedsfare for 

forbrugerne, men er en indikation af, at virksomheden har problemer med enten 

produktionshygiejnen eller dens råvarer, og det skal virksomheden rette op på. 

 

Som opfølgning på resultater af prøver fra tidligere år, der viste, at en utilfredsstillende 

høj andel af hakket kød ikke overholdt de mikrobiologiske kriterier, gennemførtes i 2015 

en kontrolkampagne med det formål at foretage en mere dybtgående kontrol af 

virksomhedernes procedurer for produktion af hakket kød med henblik på at give 

kvaliteten af hakket kød samt virksomhederne et løft. Kontrollen omfattede bl.a. 

interview af de kvalitetsansvarlige i virksomhederne. 

 

Det er virksomhedernes ansvar at overholde de grænser for bakterier, som er fastsat i 

lovgivningen. Fødevarestyrelsen kontrollerer virksomhederne og følger op, hvis den 

mikrobiologiske kvalitet ikke er i orden. 

 

Formålet med kampagnen var: 

 

 At kontrollere om virksomhederne har styr på hygiejnen, når de hakker kød. 

 At kontrollere virksomhedernes egenkontrol for produktion af hakket kød – 

herunder virksomhedernes egne prøver. 
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                                              KONKLUSION  

Resultatet af mikrobiologiske undersøgelser til kontrol af virksomhedernes overholdelse 

af de fastsatte mikrobiologiske kriterier for hakket kød fra perioden 2012-2013 viste 

overskridelser i samlet godt en tredjedel af partierne, hvilket ikke var tilfredsstillende. I 

2014 var overskridelserne faldet til samlet ca. en sjettedel. I 2015 er overskridelserne 

knap en femtedel. 

I hygiejnebekendtgørelsen er der mulighed for, at virksomheder der hakker mindre end 2 

tons kød om ugen, kan få nedsat prøveudtagningsfrekvensen i forhold til den frekvens, 

der er fastsat i mikrobiologiforordningen. I denne kampagne har vi blandt andet 

undersøgt, om der er forskel på den hygiejniske kvalitet af hakket kød, der kommer fra 

engrosvirksomheder der hakker henholdsvis mindre og mere end 2 tons kød om ugen. 

Der er fundet utilfredsstillende analyseresultater i såvel virksomheder, der hakker mere 

end 2 tons kød om ugen som virksomheder, der hakker mindre end 2 tons kød om ugen. 

Ved efterfølgende kontrolbesøg i virksomhederne kunne det konstateres, at ca. 67 

procent af virksomhederne havde fulgt op på de afvigende analyseresultater i henhold til 

gældende regler i mikrobiologiforordningen. Virksomheder der hakker mere end 2 tons 

kød om ugen viste sig at være bedre til at følge op på utilfredsstillende analyseresultater, 

end virksomheder der hakker mindre end 2 tons kød om ugen.  

Der blev foretaget kontrolbesøg i 51 virksomheder. Kontrolbesøgene viste samlet, at 90 

procent af virksomhederne har styr på hygiejnen ved hakning af kød. Ved gennemgang 

af virksomhedernes egenkontrol blev det konstateret, at 90 procent af virksomhederne 

har en tilfredsstillende egenkontrol for fremstilling af hakket kød. 

Der er givet sanktioner til samlet 6 virksomheder, svarende til ca. 12 procent af 

virksomhederne. Sanktioner er udelukkende givet til engrosvirksomheder, der hakker 

mindre end 2 tons kød om ugen. 

Gennemgang af sanktionerne viser, at virksomhedernes udfordringer primært er indenfor 

områder som manglende opfølgning på afvigende resultater i forbindelse med 

Fødevarestyrelsens prøver, manglende dokumentation for overholdelse af gældende krav 

til råvarens alder fra slagtedato, samt manglende dokumentation for egen 

prøveudtagning. 

Overordnet kan det konkluderes, at overskridelse i forbindelse med mikrobiologiske 

undersøgelser af hakket kød er næsten halveret. Det er dog fortsat vigtigt, at der er 

fokus på virksomhedernes procedurer for fremstilling af hakket kød, især i de 

virksomheder der tidligere har haft utilfredsstillende analyseresultater. 

Der tegner sig dog ikke et entydigt billede af, hvad der er årsag til de utilfredsstillende 

analyseresultater. Fødevarestyrelsen forventer imidlertid, at denne kampagnes grundige 

gennemgang af procedurer og interview med de kvalitetsansvarlige i virksomhederne vil 

afspejle sig positivt i næste års prøveresultater. 
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RESULTATER  

I kampagnen blev der udtaget prøver af hakket kød (oksekød og/eller svinekød) i 46 

virksomheder. Prøver fra en virksomhed måtte dog udgå grundet tekniske fejl. Der blev 

udtaget prøver af 1-4 partier i hver virksomhed, 92 partier i alt. Der blev udtaget 5 

prøver af hvert parti, 460 prøver i alt.  

Der blev fundet utilfredsstillende analyseresultater i 17 partier (15 virksomheder): 

- 11 partier overskred grænseværdier for aerobt kimtal 

- 2 partier overskred grænseværdier for E.coli 

- 1 parti overskred grænseværdien for Salmonella. 

- 2 partier overskred grænseværdier for både aerobt kimtal og Salmonella 

- 1 parti overskred grænseværdier for både E. coli og Salmonella 

Se også tabel 2. 

Der blev foretaget kontrolbesøg i 51 virksomheder, i 5 af dem var det ikke muligt at 

udtage prøver til analyse. 

Ved kontrolbesøgene kunne det konstateres, at der var fulgt tilfredsstillende op på 

Fødevarestyrelsens analyseresultater i 10 af de virksomheder, der havde 

utilfredsstillende analyseresultater. I de resterende 5 virksomheder blev der givet 

sanktioner for bl.a. manglende opfølgning på afvigende resultater. Der var foretaget 

regelret tilbagetrækning af fødevaren i de virksomheder, hvor der var påvist Salmonella.  

Der blev samlet givet sanktioner i 6 virksomheder, heraf samlet 9 indskærpelser, 1 

påbud og 1 forbud mod produktion. Det svarer til en samlet regelefterlevelse på ca. 88 

%. Sanktionerne er givet inden for lovgivningsområderne hygiejne (håndtering af 

fødevarer) og hygiejne (rengøring), samt egenkontrol. Se også tabel 1. 

Sanktionerne blev overvejende givet for manglende opfølgning på afvigende resultater i 

forbindelse med Fødevarestyrelsens prøver, manglende overholdelse af gældende krav til 

råvarens alder fra slagtedato samt manglende dokumentation for udtagning af 

egenkontrolprøver. 

METODE  

Kontrollen blev gennemført i engrosvirksomheder, der fremstiller hakket kød (oksekød 

og/eller svinekød) 

Kontrollen blev gennemført i perioden 1. marts til 30. juni 2015. 

Kontrollen blev indledt med en prøveudtagningsrunde, hvor der blev udtaget prøver af 1 

– 4 partier hakket kød i så godt som alle engrosvirksomheder, der producerer hakket 

kød.  

Prøverne blev analyseret for aerobt kimtal, E. coli og Salmonella. 
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Der blev efterfølgende gennemført kontrolbesøg i alle virksomheder, der er omfattet af 

kampagnen.  

Ved kontrolbesøget blev det kontrolleret, om virksomhederne har styr på hygiejnen, når 

de hakker kød.  

Der blev foretaget kontrol af virksomhedernes egenkontrol for fremstilling af hakket kød 

– herunder kontrol af virksomhedernes egne prøver.  

Det blev kontrolleret, hvorledes virksomhederne havde fulgt op på Fødevarestyrelsens 

prøveresultater, og der blev foretaget interview af de kvalitetsansvarlige i 

virksomhederne vedrørende produktionsforhold og prøveudtagning. 

Såvel prøveudtagning som kontrolbesøg blev foretaget som uanmeldte besøg i 

virksomhederne. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1: Sanktionstyper fordelt på lovgivningsområde  

Lovgivnings-
område 

Ingen 
anmærkninger 

Indskærpelse Påbud/ 
Forbud 

Bøde Sanktioner i 
alt 

Kontrol i alt Regelefterlevelse 
% 

Hygiejne: 
håndtering af 
fødevarer 

46 4 1 0 5 51 90 % 

Hygiejne: 
rengøring* 

47 1 0 0 1 48 98 % 

Egenkontrol* 45 4 1 0 5 50 90 % 

1 I to virksomheder blev lovgivningsområdet hygiejne rengøring ikke kontrolleret og i 1 virksomhed blev lovgivningsområdet egenkontrol ikke kontrolleret.  
 

Tabel 2: Oversigt over partier med utilfredsstillende resultater*  

Antal 
partier** 

Aerobe kim E. coli Salmonella 

≤ 500.000 cfu/g 
(m) 

> 500.000 ≤ 5 mio. 
cfu/g 

> 5 mio. cfu/g 
(M) 

≤ 50 cfu/g 
(m) 

> 50 ≤ 500 cfu/g 
> 500 cfu/g 

(M) 
Påvist/Ikke-påvist 

3 2 3 - 5 - - Ikke-påvist 

4 - 5 - 5 - - Ikke-påvist 

2 - 4 1 5 - - Ikke-påvist 

1 - - 5 5 - - Ikke-påvist 

1 - - 5 3 2 - Ikke-påvist 

1 5 - - - 5 - Ikke-påvist 

1 5 - - 1 3 1 Ikke-påvist 

1 5 - - - 5 - Påvist 

1 - 5 - 4 1 - Påvist 

1 - 5 - 5 - - Påvist 

1 5 - - 5 - - Påvist 

I alt 17  
* Aerobe kim og E. coli: Mere end to prøver ligger mellem nedre grænseværdi (m) og øvre grænseværdi (M) eller prøver ligger over M. Salmonella: Ved påvisning af 
salmonella i 25 gram.  
** 5 prøver pr. parti 


