Risikovurdering for fødevaresikkerhed og smitsomme husdyrsygdomme 2018
Hovedindhold/aktiviteter:
Fødevaresikkerhed:

1. Risiko-baseret overvågning for restkoncentrationer vedr. antibiotika samt ulovlige og miljøfremmede
stoffer
2. Beredskabsplaner for håndtering af uønskede stoffer i grisekød og kødprodukter.
3. Den forskningsmæssige indsats vedrørende medicinforbrug og resistens fx MRSA på svineområdet
følges.
4. Der deltages i et forskningsprojekt vedrørende reduktion af spredning af MRSA fra svineproduktionen i
samarbejde med SSI, DTU og KU.
5. Bidrage til afslutning af ph.d.-projekt om cost-benefit for alternativer til antibiotika udført i forbindelse med
i forskningsprojektet ‘University of Copenhagen Research Centre for Control of Antibiotic Resistance
(UC-CARE)’.
6. Deltagelse i følgegrupper og styregrupper vedrørende forbrug af antibiotika og vacciner i forhold til
resistens.
7. Risikobaseret kødkontrol – Evaluering af implementering af visuel kødkontrol og evaluering af praksis
omkring definition af controlled housing.
8. Risikovurdering for visuel kødkontrol af udendørs grise
9. Der udføres et implementeringsstudium for erstatning af krav om udbening (GU) med målrettet
lokalkassation for kroppe af slagtesvin, der har vist tegn på tidligere blodforgiftning (kronisk pyæmi). Et
tilsvarende studium er i gang for søer.
10. Toxoplasma – bidrage med nødvendige understøttende aktiviteter i forbindelse med nordisk
kilderegnskab
11. Trikiner – udarbejdelse af dokumentation for etablering og vedligeholdelse af negligible risk
compartment, som beskrevet af OIE. Desuden indsamles viden om trikinlovgivningen både på nationalt
og internationalt plan
Smitsomme husdyrsygdomme:

1. Situationen vedrørende spredning af afrikansk svinepest og andre smitsomme husdyrsygdomme følges,
og projektet bidrager til udredninger på DTU Vet
2. Deltager i tværinstitutionel arbejdsgruppe under ledelse af Fødevareøkonomisk Institut mhp. at evaluere
betydningen af det danske beredskab mht. ondartede smitsomme husdyrsygdomme
3. Analyser, udredninger, mødedeltagelse, præsentationer mv. vedr. Afrikansk Svinepest er gennemført i
samarbejde med SAF-projektet Veterinært Beredskab
Formål: Formålet med aktiviteterne er at levere et afgørende bidrag i form af risikoanalyser, risikovurderinger og andre
analyser til forebyggelse af zoonotiske infektioner, til overvågning af restkoncentrationer af antibiotika, forbudte stoffer og
miljøfremmede stoffer såvel som resistente bakterier, til det veterinære beredskab, til optimering af eksisterende
overvågningsprogrammer samt til modernisering af kødkontrollen. Yderligere tilvejebringes viden og dokumentation for
anvendelse af biprodukter på en sikker og omkostningseffektiv måde.
Resultater foreligger: Resultaterne foreligger dels i løbet af 2018 og de efterfølgende år, såfremt de er en del af en
fortløbende aktivitet.
Resultater offentliggøres: Projektets resultater bliver offentliggjort dels som rapporter og notater, der uploades til
Landbrug & Fødevarers hjemmesider dels publiceres i danske og internationale tidsskrifter. Desuden formidles
resultaterne ved møder og konferencer i danske og internationale fora. Resultaterne stilles gratis til rådighed for alle
interessenter.

