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Af Therese Brøndsted, Sektor for Foder og Gødning, Plantedirektoratet 
 
 
EFSA har udgivet en rapport med risikovurdering af mikrobiologiske risici i foder. EFSA er en 
forkortelse for European Food Safety Authority. Det er EU's forskningsinstitut på 
fødevaresikkerhedsområdet. 
 
EU kommissionen har bestilt risikovurderingen med henblik på at vurdere den praktiske mulighed 
for at udnytte Zoonoseforordningens hjemmel til at fastsætte mikrobiologiske kriterier for foder – 
lige som for produktionsdyr. 
 
Rapporten kommer frem til de samme konklusioner, som Plantedirektoratet har baseret sin kontrol 
og sin vejledning til virksomhederne på: 
• Salmonella er den væsentligst mikrobiologiske risiko i foder (bemærk: denne risikovurdering 

har ikke omfattet BSE/TSE, parasitter, virus eller gær og skimmelsvampe). Andre bakterier som 
Listeria, E. coli og Clostridium har langt mindre betydning. 

• Dyr kan inficeres med salmonella fra foder. Men foderet kan også indeholde salmonella uden at 
det etablere sig hos dyrene. Rapporten fremhæver, at der er andre væsentlige kilder til at dyr får 
salmonella, f.eks. fra staldmiljøet eller nyindkøbte dyr. Hvor stor betydning foder har i forhold 
til de andre kilder afhænger af salmonellasituationen i landet. Sverige har meget lav forekomst 
af salmonella, og der har foder har stor betydning. I modsætning til Danmark og andre lande 
udenfor Skandinavien, hvor forekomsten af salmonella i dyr og omgivelser er mere hyppig.  

• I de fleste lande er de salmonellatyper, som er dominerende hos mennesker (f.eks. S. Enteritidis 
og S. Typhimurium), sjældne i foder. Men serotyper som findes i foder, findes også hos 
mennesker. 

• Varmebehandling er en effektiv metode til at bekæmpe salmonella. 
• Det vigtigt at indfører HACCP principper i produktionen af foder – både for at sikre effektiv 

varmebehandling og forhindre rekontamination, så det varmebehandlede foder ikke bliver 
forurenet med salmonella fra råvarerne. 

• Prøvetagning af færdigvaren ikke er tilstrækkelig til at kontrollere salmonellafrihed. Der skal 
også tages procesprøver (=hygiejneprøver).  

 
Derudover nævner rapporten, at syrebehandling kan reducere salmonella i foder, men at der skal 
forskes mere i metoder med kemisk dekontamination. Disse metoder indgår ikke i dansk 
lovgivning. Svenskerne har længe brugt syrebehandling til at dekontaminere importeret sojaskrå, 
når der er påvist salmonella. Men nogle gange har man efterfølgende alligevel påvist salmonella i 
partiet og hos svinebesætninger, som har ædt det. 
 
Rapporten anbefaler at: 
• At der foretages baseline studier. Det vil sige at der i alle medlemslande udtages prøver på 

samme måde og af samme materiale, for at kunne sammenligne niveauet i de forskellige lande. 
• At HACCP principperne og GMP i foderproduktionen indføres effektivt, herunder prøvetagning 

på kritiske punkt til salmonellaanalyse. 
• At der fastsættes fælles EU kriterier for proces hygiejne. 



 
Rapporten skal nu drøftes i Plantedirektoratets Foderstofudvalg og den vil også blive grundlag for 
EU-Kommissionens videre arbejde med Salmonella i foder. 
 
Link til EFSA rapporten: http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-
1178620753812_1211902004131.htm  


