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Forord 

Overvågningen af restkoncentrationer af hormoner, forbudte stoffer og miljøgifte i kød og slagtedyr under 

EU-direktiv 96/23 er, sammen med overvågningen for veterinære lægemidler, vigtig for at opretholde og 

verificere den høje fødevaresikkerhed i produkter fra de danske slagterier. Programmet er imidlertid 

omkostningstungt, både i direkte udgifter til prøveudtagning og analyse samt indirekte i form af udgifter til 

kassation af pluks og tilbagehold af kød, der medfører et væsentligt værditab og øgede udgifter. 

Spørgsmålet er, om overvågningen kan effektiviseres uden at gå på kompromis med sikkerheden. Det er 

der set nærmere på i dette projekt. Det skal i den forbindelse erindres, at overvågningen primært er en 

verifikation af effekten af en lang række andre tiltag i hele produktionskæden her i blandt de private 

standarder, Good Manufacturing Practices og HACCP-programmer for både foder og dyr.  

Formålet med rapporten er at anskueliggøre, hvordan overvågningsprogrammet fungerer, belyse den 

juridiske forankring af programmet og skabe overblik over de reelle omkostninger og logistiske 

udfordringer. På baggrund af dette er det angivet forslag til tekniske optimeringer samtidig med at den 

høje, danske fødevaresikkerhed opretholdes. Disse forslag kan med fordel blive diskuteret med 

Fødevarestyrelsen, hvor igennem det kan blive belyst, om der er umiddelbar mulighed for at indføre et eller 

flere af de stillede forslag ændringen. Hvis det vurderes, at der er behov for en ændring af regelgrundlaget, 

bør muligheden for at opnå dette diskuteres, idet hele reststofdirektivet står foran en genforhandling i 

2016-2017. Her kan der med fordel argumenteres for, at et mere hensigtsmæssigt regelgrundlag, baseret 

på evidens og risiko-baserede principper, ikke kun er til gavn for den danske animalske produktion men kan 

medvirke til at forbedre hele den europæiske konkurrenceevne. 

Det nærværende projekt er udarbejdet af Landbrug & Fødevarer, under området Fødevare- og Veterinære 

Forhold, med midler fra Svineafgiftsfonden, Kvægafgiftsfonden og Fjerkræafgiftsfonden. Fødevarestyrelsen 

har været behjælpelig med data og generelle informationer, samt kommentarer, i lighed med Danish 

Crown Beef og Pork samt Danpo. 

 

Marie van Maarschalkerweerd 

Anne-Mette Olsen 

Annette Dresling  

Lis Alban 

 

Axelborg 

Juli 2016 
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Sammendrag 

Forekomsten af restkoncentrationer i kød fra danske kreaturer, svin og fjerkræ samt slagtedyr overvåges 

efter retningslinjer, fastsat i EU Direktiv 96/23. Direktivet skal genforhandles i 2016-2017, og i den 

forbindelse er det i denne rapport undersøgt, hvordan prøveprogrammet fungerer i dag, hvilke 

udfordringer der ligger i det, og hvordan programmet eventuelt kan forbedres ud fra en teknisk synsvinkel. 

Direktiv 96/23 fastsætter hvilke stofgrupper, der skal analyseres for, mens grænseværdierne er anført i 

Forordning 37/2010, Direktiv 96/22, Forordning 396/2005 og Forordning 1881/2006. Andelen af prøver i 

forhold til produktionen er fastsat i Direktiv 96/23. Danmark lever fuldt op til alle forpligtelser beskrevet i 

EU-lovgivningen, og overvågningen viser et fast, lavt antal af fund over grænseværdien. Fundene består 

langt overvejende af rester af antibiotika. 

Når en slagtekrop er udtaget til prøveudtagning, bliver den på et fjerkræslagteri kasseret, mens 

kreaturslagterierne kun tilbageholder kroppe i forbindelse med antibiotikaanalyse. Svineslagterierne 

tilbageholder derimod slagtekroppe i forbindelse med alle analyser, der foretages i overensstemmelse med 

Direktiv 96/23. Tilbageholdet er i princippet frivilligt, men i tilfælde af fund over grænseværdien, kan 

slagteriet være tvunget til at trække en hel dagsproduktion tilbage, med direkte tab i millionklassen til 

følge, i tillæg til tab af omdømme. Værditabet ved tilbagehold er estimeret til cirka 4,8 mio. kr. om året for 

kvæg, svin og fjerkræslagterierne samlet set. Dertil lægges udgiften til det samlede prøveprogram for kød, 

fisk, mælk, æg og levende dyr på 26,8 mio. kr., der betales af erhvervet. Kan prøveprogrammet optimeres, 

vil der altså potentielt være meget at spare.   

Baseret på en teknisk gennemgang af programmet er der identificeret fire konkrete forslag til en mere 

effektiv overvågning samt et forslag til videre arbejde: 

1. Mulighed for at udtage flere prøver fra samme slagtekrop: Til analyse for forskellige stofgrupper er der 

ingen faglig begrundelse for kun at udtage én prøve fra hver slagtekrop. Ved at udtage flere prøver fra 

samme slagtekrop, reduceres omkostningen ved tilbagehold 

2. Forbedret planlægning af prøveprojekter: Kan hvert prøveprojekt i højere grad samles på ét slagteri, vil 

det mindske besværet og omkostningen ved separat opskæring af tilbageholdte dyr. 

3. Minimeret ventetid på analyser: Visse analyser køres kun af og til, og med det nuværende system 

ventes der på eventuelt for sent indsendte prøver. Dette giver unødig og dyr ventetid for de slagterier, 

der indsender rettidigt. Det foreslås, at undersøge årsagerne til for sen indsendelse. Skyldes det smøl, 

kunne der indføres krav om, at ekstra udgifter til sen analyse afholdes den der sender prøven for sent. 

Er der andre årsager, bør disse vurderes individuelt. 

4. Undgå prøveudtagning op til weekender og helligdage: Fødevarestyrelsens laboratorier arbejder kun på 

hverdage. Svartiden på analyser kunne reduceres ved at undgå prøveudtagning f.eks. om fredagen eller 

op til en ferie, da det ikke vurderes, at producenterne har et incitament for atl kunne udnytte dette og 

heller ikke kender Fødevarestyrelsens plan for prøveudtagning. 

 

Der ud over bør der blive arbejdet videre med brug af risikobaserede principper for overvågning. Dette 

består af 1) en vurdering af hvilke stoffer, der er behov for at have en mere/mindre intensiv overvågning 
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for, 2) identifikation af risikofaktorer/indikatorer forhøjet sandsynlighed for fund, 3) identifikation af hvor i 

kæden fra jord-til-bord at det er mest cost-effektivt at overvåge. 

Ad 1. Risikovurderinger for de forskellige stoffer, der er nævnt i Direktiv 96/23, bør udarbejdes. Ud fra 

viden om incitament-struktur, overvågningsresultater i Danmark og EU, samt humane konsekvenser af 

eksponering kan man målrette prøveprogrammet, så man får mest sikkerhed for de anvendte ressourcer. 

Ligeledes kan man vurdere om en mere dynamisk udvælgelse af hvilke stoffer, der skal undersøges for, vil 

være hensigtsmæssig; baseret på en mistanke kan man sætte prøveintensiteten op i én periode og ned i en 

anden periode. Risikovurderinger vil også kunne understøtte risikohåndtering i tilfælde af fund over 

grænseværdien. 

Ad 2. En hyppigere prøveudtagning på højrisiko dyr (eller dyr fra højrisiko besætninger) vil give en mere 

sikker overvågning, og det kan give mulighed for at nedsætte det totale prøveantal uden at kompromittere 

sikkerheden i programmet. 

 

Ad 3. En risikovurdering vil også kunne vise, hvor i kæden fra jord-til-bord en eventuel forurening stammer 

fra. Her igennem kan det vurderes, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre på good manufacturing 

practices (GMP), HAACP-programmer og overvågning – og eventuel flytte overvågningen fra slagtedyr og 

kød til foder eller lignende. 
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1 Introduktion 

EU-direktiv 96/23 fastsætter blandt andet regler for medlemsstaternes programmer for overvågning af 

restkoncentrationer i slagtedyr og fersk kød. Dette direktiv skal genforhandles i EU i løbet af 2016-17. En 

analyse af den samlede danske overvågning af restkoncentrationer af veterinære lægemidler (den officielle 

og slagteriernes egenkontrol) har vist fordele ved indførelse af risiko-baseret overvågning, der gør det 

muligt at forbedre overvågningen ved hjælp af fokuseret prøveudvælgelse uden at de samlede udgifter 

stigeri,ii. Med risiko-baseret menes her, at overvågningen er mest intensiv i udpegede risikogrupper. Dette 

kan ske på baggrund af information om forskellige risikofaktorer eller indikatorer, herunder 

 Hvor der kan være et incitament til / gevinst ved at overskride reglerne 

 Bestemte aldersgrupper af dyr, hvor sandsynligheden for fund er højest 

 Geografisk, hvor sandsynlighed for fund er højest 

 Hvor fund udgør størst risiko for mennesker 

Udgiften til overvågningen er betragtelig. Fødevarestyrelsens udgifter, inklusive beredskab, beløber sig til 

godt 26,8 mio. kr.iii Dertil lægges slagteriernes omkostninger i forbindelse med tilbagehold af slagtekroppe; 

en frivillig men i praksis nødvendig foranstaltning for at undgå dyre tilbagetrækninger i tilfælde af fund.  

Formål: Nærværende rapport indeholder en indgående beskrivelse af det offentlige overvågningsprogram 

for restkoncentrationer af hormoner, ulovlige stoffer og miljøgifte i kød og slagtedyr. Herved er det ud fra 

en teknisk overvejelse blevet belyst, på hvilke punkter overvågningen kan optimeres. Det vil sige, hvordan 

omkostningerne fremover kan reduceres uden at prøveprogrammets sikkerhed kompromitteres.  

I beskrivelsen af overvågningsprogrammet er der taget udgangspunkt i følgende 10 spørgsmål: 

1. Hvad undersøges der for? 

2. Hvor mange prøver udtages per år, og svarer det til det krav i EU-lovgivningen? 

3. Hvordan fordeles prøverne hen over året og hvorfor? 

4. Hvordan udtages prøverne (besætning/slagteri)? 

5. Hvilke analysemetoder anvendes og kan de kombineres? 

6. Hvad er grænseværdierne, og hvor i EU-lovgivningen stammer de fra? 

7. Hvor lang tid går der fra prøveudtagning til resultatet foreligger? 

8. Hvad koster overvågningen og de enkelte analyser? 

9. Hvad viser resultaterne af overvågningen i forhold til grænseværdierne? 

10. Er der mulighed for at optimere på prøveudtagning?  

Endeligt præsenteres en række overvejelser og indspil i forhold til genforhandlingen af Direktiv 96/23. 

Herunder hvordan der kan skabes de bedste rammer for en mere evidensbaseret overvågning fremover. 

Afgrænsning: Analysen er foretaget for kød af kvæg, svin og kyllinger samt slagtedyr. Kød af andre 

dyrearter, såsom øvrigt fjerkræ, vildt, heste, kaniner og fisk, er dermed ikke inkluderet, ligesom forholdene 

for øvrige animalske produkter, f.eks. mælk og æg, heller ikke er belyst.  
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Forholdene vedrørende antibiotika er medtaget i det omfang, at de ligger i umiddelbar forlængelse af 

forholdene for hormoner, ulovlige stoffer og miljøgifte. For yderligere detaljer henvises til Alban et al. 

(2014)1. Reglerne omkring antibiotika hører også ind under Direktiv 96/23, så i forhold til den forestående 

genforhandling, er det på flere områder hensigtsmæssigt at inkludere alle stofferne samlet. 

 

2 Materialer og metoder 

Rapporten er udarbejdet ved brug af offentligt tilgængelige kilder, herunder særligt Fødevarestyrelsens 

hjemmeside (www.fvst.dk) inklusiv en rapport fra 2016 fra arbejdsgruppen til kortlægning af aktiviteter 

udført under det nuværende Direktiv 96/23/EF aktiviteter. EU-lovgivning (www.eur-lex.europa.eu), og 

rapporter primært fra European Food Safety Authority (EFSA) (www.efsa.europa.dk) er ligeledes anvendt. 

Derudover er der inddraget oplysninger fra de danske kvæg-, svine- og fjerkræslagterier i forhold til 

omkostninger og praktiske udfordringer i forbindelse med prøveudtagning og –analyse og eventuelt 

tilbagehold af slagtekroppe. Data omkring prøveudtagning og analyser er ikke i sin fuldstændige form 

offentligt tilgængeligt, men er stillet til rådighed af Fødevarestyrelsen. 

Indledningsvist beskrives det offentlige overvågningsprogram for restkoncentrationer i kvæg, svin og 

fjerkræ, ifølge EU Direktiv 96/23, ved at besvare og diskutere de 10 spørgsmål listet i introduktionen. På 

den baggrund er der ud fra en teknisk vurdering identificeret mulige ændringer i prøveudtagning eller 

analyse, der kan optimere overvågningen i form af lavere omkostninger og som minimum uændret 

sikkerhed. De mulige ændringer kan ligge såvel i udformning af lovgivningen og fortolkningen af denne som 

i den praktiske prøveudtagning og analyse. 

 

3 Resultater og diskussion 

3.1 Hvad undersøges der for? 
 

En overordnet gruppering af de stoffer, der undersøges for, er angivet i Direktiv 96/23 og kan ses i Tabel 1. 

Der er enkelte stoffer, der ikke umiddelbart kan henføres til én gruppe, da de kan stamme fra flere 

forskellige kilder. Et eksempel er mykotoksinet zearalenon, et Fusarium toksin med østrogen effekt, der kan 

findes i svampeinficeret foder. Blandt zearalenons metabolitter findes imidlertid stoffet zeranol, en 

resorcylsyre lacton. der også kan fremstilles kemisk, og hvis anvendelse er forbudt i EU. Der er ikke forskel 

på stoffets kemiske opbygning eller egenskaber afhængig af oprindelsen, hvorfor kilden ikke kan 

identificeres direkte. I stedet undersøges de mulige kilder, og i 2015, hvor der var ét fund i et svin, kunne 

det fastslås, at stoffet stammede fra foderet. 

 

 

 

http://www.fvst.dk/
http://www.eur-lex.europa.eu/
http://www.efsa.europa.dk/
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Tabel 1. Oversigt over stofgrupper, der undersøges for i forhold til EU regler. 

Gruppe  Stoffer Kommentarer 

A  Stoffer med anabolsk virkning og forbudte stoffer 

 1 Stilbener, stilbenderivater, salte og 

estere af disse 

 

 2 Antithyreoid Thiouracil kan forekomme, hvis dyrene spiser en 

diæt rig på korsblomstrede afgrøder1 

 3 Steroider  

 4 Resorcylsyre lactoner (herunder Zeranol) Forekomst kan skyldes Fusarium i foderet2 

 5 Beta-agonister  

 6 Stoffer anført i den nu udgåede 

forordning 2377/90, Bilag IV. Blandt 

andet: Kloramfenicol, klorpromazin, 

dapson, metronidazol, nitrofuraner 

 

B  Veterinære lægemidler og forurenende stoffer 

 1 Antibakterielle stoffer, herunder 

sulfonamider, quinoloner 

 

 2 Andre veterinærlægemidler  

 2a Anthelmintika  

 2b Coccidiosemidler, herunder nitroimidazol  

 2c Carbamat og pyrethroider Disse er både pesticider og veterinærlægemidler 

 2d Beroligende midler  

 2e Non-steroide anti-inflammatoriske midler  

 2f Andre stoffer med farmakologisk virkning  

 3 Andre stoffer og forurenende stoffer i 

miljøet 

 

 3a Organiske klorforbindelser, herunder PCB Dioxiner og PCB i Forordning 1881/2006 

 3b Organiske fosforforbindelser  

 3c Kemiske grundstoffer  

 3d Mykotoksiner  

 3e Farvestoffer Anvendes kun i aquakultur 

 3f Andre  
1
EFSA

iv
 

2
EFSA

 v 

Midlerne i gruppe B3e, farvestoffer, anvendes kun i aquakultur og er derfor ikke videre omtalt i denne 

rapport. 

 

 

 

 

Der undersøges for stoffer med anabolsk virkning, forbudte stoffer, veterinære lægemidler, 
forurenende stoffer og mykotoksiner. 
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3.2 Hvor mange prøver udtages, og svarer det til krav i EU- lovgivningen? 
 

Direktiv 96/23, Bilag IV, giver en oversigt over antallet af prøver, der skal udtages til analyse for 

restkoncentrationer. Antallet af prøver bestemmes i forhold til produktionen, og i praksis planlægges 

prøveudtagning ud fra produktionen det foregående år. 

 

Tabel 2. EU-krav for restkoncentrationer af forskellige stoffer i animalske produktervi. 

Dyr Gruppe1 % prøver / år Fordelt som 

Kvæg A 0,25 50 % levende dyr (bedrift), 50 % på slagteriet 
Hver undergruppe min. 5 % af A-prøverne 

 B 0,15 B-prøverne fordeles med min. 30 % B1, 30 % B2, 
10 % B3, resten fordeles ”efter forholdene” 

Svin A 0,02 Hver undergruppe min. 5 % af A-prøverne. 
Minimum ét bedriftsbesøg pr. 100.000 
slagtninger 

 B 0,03 B-prøverne fordeles med min. 30 % B1, 30 % B2, 
10 % B3, resten fordeles ”efter forholdene” 

Fjerkræ A For hver kategori 
(slagtekyllinger, udsætterhøns, 
kalkuner, andet fjerkræ) min. 1 
prøve/200 tons fjerkræ, og min. 
100 prøver/stofgruppe hvis 
produktionen > 5000 tons 

50 %, heraf 20 % udtaget på bedriften. Hver 
undergruppe min. 5 % af A-prøverne 

 B 50 %, heraf min. 30 % B1, 30 % B2, 10 % B3, 
resten fordeles ”efter forholdene” 

1
 A / B, som beskrevet i Tabel 1. 

 

De forbudte, vækstfremmende stoffer (gruppe A) skal anvendes, mens dyrene er i vækst, og ikke nær 

slagtetidspunktet, for at have den ønskede effekt. Desuden har mange af stofferne en halveringstid på 

timer eller få dage, og de vil derfor ikke nødvendigvis kunne påvises i det slagtede dyr. Af disse årsager 

udtages et antal prøver af de levende dyr på bedrifterne. Gevinsten ved at anvende vækstfremmende 

stoffer er væsentligt større i kvæg end i svin, hvorfor andelen af prøver udtaget i besætningerne er så 

meget større her (0,25% versus 0,02% - se Tabel 2). Med undtagelse af et uopklaret fund af 

diethylstilbestrol (DES) i et slagtesvin i 2014 er der dog ikke fundet sport af forbudte stoffer i dansk kød de 

sidste 20 år. Grundet den optimerede produktionsform i Danmark, inklusiv avl for hurtig vækst, er 

incitamentet til at anvende vækstfremmen stoffer tilsyneladende ikke til stede. 

Tabel 3 giver en oversigt over udtagne prøver for restkoncentrationer, i forhold til kravene som angivet i 

EU-direktiv 96/23 og Tabel 2. I undergrupperne A1-A6 og B1-B3 bør man være opmærksom på, at 

minimumsantallene per gruppe ikke summerer til totalen. Hver undergruppe i A skal minimum udgøre 5 % 

af det totale antal A-prøver, men de resterende 70 % skal fordeles for at opnå det krævede totalantal. 

Samme forhold gør sig gældende i B-gruppen, hvor minimumsandelen er hhv. 30 %, 30 % og 10 % for B1, B2 

og B3, og de resterende 30 % kan fordeles frit. I både gruppe A og B kan et større antal prøver altså fordeles 

som det skønnes mest hensigtsmæssigt det givne år. En fuld oversigt, hvor prøver udtaget i 

undergrupperne til B2 og B3 er specificeret, kan ses i Appendiks 1, hvor også antal prøver udtaget i 2015 er 

anført. 
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Det er besluttet af en arbejdsgruppe vedrørende restkoncentrationer i EUvii, at det er overflødigt at teste 

for antithyreoid (A2) i fjerkræ, hvorfor dette nu undlades. Årsagen er sandsynligvis, at der ikke er noget 

incitament forbundet med at anvende hormonet. Dette er på trods af, at en artikel fra 1978viii har angivet, 

at høns bliver hurtigere kønsmodne og lægger flere æg, hvis de indtil 15 uger gamle behandles med 

antithyreoid. Da det er en gammel artikel, kan det sidenhen have vist sig, at effekten var tvivlsom. I 

slagtekyllinger fører brug af antithyreoid til langsommere vækst og senere udvoksning af fjer ifølge endnu 

ældre kilde, fra 1959ix. Der er tilsyneladende ikke noget nyere forskning i emnet, hvilket understøtter at 

brugen må være begrænset eller ikke eksisterende. 

 

Tabel 3. Oversigt over faktisk udtagne prøver i 2014, baseret på slagtetallet fra 2013, 
sammenholdt med minimumkrav, beregnet ifølge Direktiv 96/23. 

 Faktisk antal1  Min. krævet (beregnet) 

 Kvæg Svin Fjerkræ  Kvæg Svin Fjerkræ 

Slagtede dyr 485.180 18.930.372 143.048 (tons)     

Prøver, total 2.028 10.099 790  1941 9465 715 

Prøver, A 1.266 4.168 374  1213 3786 358 

A1 243 1.514 24  61 189 18 

A2 344 250 -  61 189 18 

A3 198 377 24  61 189 18 

A4 170 249 24  61 189 18 

A5 182 875 24  61 189 18 

A6 129 903 278  61 189 18 

Prøver, B 762 5.931 416  728 5679 358 

B1 308 3.387 175  219 1704 107 

B2 326 1.897 141  219 1704 107 

B3 128 647 100  73 568 36 
1 

Data fra 2014. Slagtede dyr: Slagteriernes indmelding til Fødevarestyrelsen. Prøver: Data fra www.fvst.dk. 

Det ses af Tabel 3, at EU-kravene for prøveudtagning overholdes i alle tre grupper; kvæg, svin og fjerkræ. 

Der bliver udtaget mellem 4 og 10 % flere prøver end krævet, når der ses samlet på hhv. gruppe A og B. Det 

skal her erindres, at undergruppernes minimumsantal ikke summerer op til det totale minimumsantal. Det 

lidt højere antal skyldes, at prøveudtagningen, som krævet af EU, planlægges ud fra det foregående års 

antal slagtninger, hvis der ikke forventes væsentlige ændringer i slagtetal. Derudover virker det 

hensigtsmæssigt at indlægge en smule ”elastik” for at være sikker på at nå det krævede antal. 

Det er, ifølge Direktiv 96/23, Artikel 6, muligt for EU Kommissionen, på anmodning fra en medlemsstat, at 

tillade afvigelser fra de fastsatte procedurer, hvis der kan argumenteres for fordelen ved at gøre det: 

”[…]forudsat at det klart godtgøres, at en sådan tilpasning øger den generelle effektivitet af planen for 

den pågældende medlemsstat og på ingen måde mindsker dens muligheder for at identificere 

restkoncentrationer eller tilfælde af ulovlig behandling af de i bilag I anførte stoffer”. Artiklen åbner altså 

i princippet mulighed for at udtage færre prøver, så længe der kan argumenteres for, at den alternative 

fremgangsmåde er mindst lige så sikker som den nuværende, angivet i Direktiv 96/23. Således burde en 

indførelse af risikobaseret prøveudtagning være mulig juridisk, ligesom udtagning af flere prøver på samme 

slagtekrop. Dette bør inddrages i den forestående genforhandling af EU Direktivet. Der skal her anføres at 
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en ændring i regelsættet inklusiv fortolkning forudsætter at de øvrige medlemsstater accepterer de 

foreslåede ændringer.   

Med oprettelsen af VetStat i år 2000 registreres dyrlægers ordination af veterinære lægemidler ned på 

bedriftsniveau, dyreart og aldersklasse. I forhold til antibiotika kan systemet i nogen grad anvendes til at 

identificere producenter, hvor risikoen for restkoncentrationer i dyrene er forhøjet. Det vil i så fald kræve 

en identifikation af risikofaktorer eller indikatorer. Dette kunne eventuelt bestå af afvigende 

ordinationsmønstre, såsom kraftig nedsættelse af forbrug f et givet lægemiddel, der kan indikere ulovlig 

brug af netop dette lægemiddel. Fund af restkoncentrationer af antibiotika i kød er som regel relateret til 

brug af injektionsmedicin, da de perorale midler hovedsageligt virker lokalt i mave-tarm-regioneni. Det 

totale antibiotikaforbrug vil derfor typisk ikke kunne relateres til en eventuel højere prævalens af fund over 

grænseværdien. Muligvis kan et højt forbrug af injektionsmedicin være en risikofaktor for fund af 

restkoncentrationer. Dette vil kunne blive belyst ud fra data fra positive fund i denne overvågning. Hvis det 

viser sig, at et højt forbrug af injektionsmedicin er en risikofaktor, vil man kunne udtage flere prøver fra 

besætninger, der har et højt forbrug af netop injektionsmedicin. 

 

 

 

3.3 Hvordan fordeles prøverne hen over året og hvorfor? 
 

Direktiv 96/23, bilag III og IV, beskriver hhv. strategi samt omfang og hyppighed for prøveudtagningen. I 

denne tekst nævnes, at uforudsigeligheden skal sikres gennem uanmeldt prøvetagning, der “udføres på 

tidspunkter, der ikke er fastsat på forhånd og på forskellige ugedage” (Bilag III, stk. 1). I praksis udtages 

prøverne af Fødevarestyrelsens personale på slagterierne. De får direkte besked om hvilke ”typer” af dyr 

(alder, evt. køn,…), antal prøver og hvilke kropsdele, der skal tages prøver af. 

Prøveudtagningen fordeles i praksis i et antal prøveprojekter, der forløber hen over året. På denne måde 

sikres uforudsigeligheden, og arbejdet med udtagning og analyse af prøver bliver fordelt. Det tilstræbes at 

udtage alle prøver til et prøveprojekt i løbet af en til to uger, så analyse kan ske umiddelbart derefter. 

Jævnligt mangler enkelte prøver dog, og det kan forsinke hele analysen, da man ikke starter op, før alle 

prøver er modtaget. Denne problemstilling uddybes i afsnit 3.7. Antallet af antibiotikaanalyser er så stort, 

at de indkaldes og køres løbende, og svartiden på disse er derfor markant kortere end for de øvrige 

analyser.  

 

 

 

 

For kvæg udtages mindst 0,4 % af de slagtede dyr årligt til analyse for minimum ét stof, for svin er 
kravet 0,05 % af de slagtede dyr. I fjerkræ udtages mindst én prøve pr. 200 tons, og mindst 100 prøver 
per stofgruppe. Minimumskravene overholdes med en relativt lille margin. 

Lovteksten foreskriver, at prøverne tages på uforudsigelige tidspunkter, hvilket i en dansk praksis 
udmøntes i en fordeling af prøveprojekter henover over året og på forskellige ugedage. Det tilstræbes, 
at udtagelse af prøver til et prøveprojekt foregår inden for 2 uger, så tid til svar på prøver holdes kort. 
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3.4 Hvordan udtages prøverne (besætning/slagteri)? 
 

Kravene til fordeling af prøveudtagningen på hhv. besætning og slagteri er opgjort i Tabel 2. For kvæg og 

fjerkræ udtages en fast procentdel af prøverne i gruppe A i besætningerne. For svin er kravet at besøge 

minimum én bedrift per 100.000 slagtede svin. Antallet af besøgte bedrifter er ikke umiddelbart opgjort i 

Fødevarestyrelsens oversigt over EU-indberettede prøver, men instrukser til prøveudtagerne går på, at der 

kun udtages én prøve på hver bedriftx, hvorfor antallet af besætninger formentlig vil være det samme som 

antal prøver. Det udtagne antal prøver lever op til EU’s krav for alle tre dyrearter (Tabel 4). 

 

Tabel 4. Opgørelse over prøver til analyse af restkoncentrationer udtaget i besætninger i forhold 
til krav ifølge EU-direktiv 96/23. 

Dyreart Stofgruppe Prøver Min. antal prøver* 

Kvæg A 651 614 

Svin A 213 189 

Fjerkræ A 93 80 

*: Minimumantallet beregnes på baggrund af det foregående år slagtetal 

 
 

På slagterierne udtages alle prøver af Fødevarestyrelsens ansatte på stedet, efter instrukser fra 

laboratoriet, der planlægger prøveudtagningen. Efter udtagelse opbevares prøverne aflåst, indtil de sendes 

til analyse på laboratoriet. Det tilstræbes at udtage prøver fra så mange forskellige producenter som muligt, 

derudover foregår udvælgelsen, som det bedst passer praktisk. 

Overordnet fordeles prøveudtagning på slagtestederne i forhold til slagtetal. I praksis foregår denne 

fordeling helt ned i hvert enkelt prøveprojekt, hvilket medfører nogen grad af ulempe, idet slagterierne skal 

udtage prøver til mange forskellige prøveprojekter. Logistisk er det for slagterierne lettest, og mindst 

omkostningstungt, at have en større gruppe kroppe tilbageholdt nogle få gange om året end mange gange 

at have et lille antal kroppe tilbageholdt, som det er nu. Eller med andre ord, det vurderes at være en 

fordel, hvis prøveprojekterne kan planlægges så alle prøver til ét projekt kan udtages på ét slagteri, mens 

det samlede antal prøver over året stadig fordeles forholdsmæssigt mellem slagterierne. For nærværende 

planlægges prøveudtagningen hos Fødevarestyrelsen ved hjælp af en Excel-baseret regnemodel. Muligvis 

kan en sådan model måske ikke give det overblik, der er nødvendigt for at gennemføre en sådan ændring 

(alle prøver til et prøveprojekt udtages på en gang). Det kunne derfor overvejes at udvikle et program til 

automatisk planlægning af prøveprojekter, under hensyntagen til de ønskede forudsætninger. 

  

 

 

 

Der udtages prøver til analyse for alle stofgrupper af Fødevarestyrelsens personale på slagterierne. 
Dertil kommer prøver til analyse for forbudte stoffer, der udtages på levende dyr i besætninger. Disse 
prøver udtages typisk i forbindelse med Fødevarestyrelsens uanmeldte besøg for at kontrollere bl.a. 
dyrevelfærd. 
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3.5 Hvilke analysemetoder anvendes, og kan de kombineres? 
 

Den teknologiske udvikling inden for metoder til bestemmelse af restkoncentrationer går hurtigt. Derfor 

giver det ikke længere mening at angive standard- eller referencemetoder, jf. EU Beslutning 2002/657. Dog 

angiver Tabel 1 i samme EU beslutning, egnede metoder til bestemmelse af organiske restkoncentrationer 

og kontaminanter, og i den samme beslutnings Tabel 7 er der anført egnede metoder til bestemmelse af 

kemiske grundstoffer. Ydermere er den vejledende nøjagtighed (accuracy) listet for de enkelte metoder 

samt variationskoefficient mellem forskellige laboratorier. I forhold til detektion af forbudte stoffer, 

introducerede Beslutning 2002/657 en procedure for fastlæggelse af minimumsgrænser for 

analysemetoders ydeevne (MRPL), det vil sige ” mindsteindholdet af en analysand i en prøve, som skal 

påvises og verificeres”xi. I Appendiks 2 i nærværende rapport er det angivet hvilke metoder, der for 

nuværende anvendes af Fødevarestyrelsen til bestemmelse inden for de forskellige stofgrupper. 

De officielle laboratorier i Danmark råder over en multi-metode, hvor der kan analyseres for flere stoffer i 

samme prøve, inden for eller på tværs af grupperne. Den nuværende procedure er imidlertid, at analysen 

kun henføres til den ene gruppe, og den økonomiske fordel ved multi-metoderne udnyttes altså ikke. Det 

kan diskuteres, hvordan reglerne skal tolkes. To steder i Direktiv 96/23 er centrale: 

1. Direktiv 96/23 bilag IV: ”Formålet med dette bilag er at fastsætte mindsteantallet af dyr, der skal tages 

prøver af. Hver prøveudtagning kan analyseres for at afsløre tilstedeværelse af et eller flere stoffer.” Der 

kan altså analyseres for flere stoffer i samme prøve – men minimumskravet for antal dyr, der udtages 

prøver fra, skal stadig overholdes. 

2. Direktiv 96/23, Artikel 6, der som førnævnt (afsnit 3.2) åbner mulighed for, at EU Kommissionen, efter 

tilladelse fra medlemsstaterne, kan åbne op for, at der kan afviges fra bestemmelserne, såfremt der kan 

argumenteres for fordelene ved det samt for overvågningsprogrammets uændrede effektivitet. 

For nærværende holder Fødevarestyrelsen sig til Direktivets bilag IV, og udtager det angivne mindsteantal 

af dyr til analyse. I forbindelse med genforhandlingen af Direktiv 96/23 er der imidlertid mulighed for at 

indføre ændringer og således åbne for en mere cost-effektiv overvågning. 

 

  
Multi-kemiske analyser giver mulighed for at analysere for en lang række stoffer i samme prøve, 
hvorved antallet af prøver der skal udtages kan nedbringes. Som Direktiv 96/23 tolkes af 
Fødevarestyrelsen er der p.t. ikke juridisk mulighed for at udnytte multimetoder til at nedbringe 
antallet af dyr, der skal udtages prøver fra. Direktivet åbner dog mulighed for, at EU Kommissionen, 
efter godkendelse fra de andre medlemsstater, kan tillade afvigelser fra de fastsatte procedurer, 
såfremt der kan argumenteres for, at sikkerheden opretholdes, hvilket er tilfældet for brug af 
multikemiskanalyser.  
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3.6 Hvad er grænseværdierne og hvor i EU lovgivningen stammer de fra? 
 

En oversigt over hvor grænseværdier findes i EU lovgivning er givet i Tabel 5. 

Tabel 5. Oversigt over hvilke direktiver og forordninger, der angiver grænseværdier for de 
forskellige stofgrupper, alternativt forbyder brugen af dem. 

Gruppe  Grænseværdier / forbud angives i Bemærkninger 

A    

 1 Direktiv 96/22 Forbudt 

 2 Direktiv 96/22 Forbudt 

 3 Direktiv 96/22 Forbudt 

 4 Direktiv 96/22 Forbudt 

 5 Direktiv 96/22 Forbudt, med undtagelser 

 6 Forordning 37/2010 Forbudt, angives i bilagets tabel 2 

B    

 1 Forordning 37/2010  

 2   

 2a Forordning 37/2010  

 2b Forordning 37/2010  

 2c Forordning 37/2010 
Forordning 396/2005 

 
Grænseværdi = detektionsgrænsen for Pyrethrin og 
dithiocarbamater  

 2d Forordning 37/2010  

 2e Forordning 37/2010  

 2f Grænseværdier i forordning 37/2010 
Forbudte stoffer i direktiv 96/22 

 

 3   

 3a Forordning 1881/2006 
Forordning 396/2005 

Dioxiner og PCB’er 
Pesticider 

 3b Forordning 396/2005  

 3c Forordning 1881/2006 
Forordning 396/2005 

Tungmetaller 
Cu (anvendes i jordbruget som pesticid) 

 3d Forordning 105/2010 Forordning 1881/2006: Grænseværdier for 
vegetabilske produkter. Forordning 105/2010: ikke 
grund til at sætte grænseværdi for ochratoxin A i 
kødprodukter 

 3f Forordning 37/2010  

Overordnet set findes grænseværdier og lister over forbudte stoffer her:  

Forordning 37/2010, Tabel 1: Tilladte veterinærlægemidler 

Forordning 37/2010, Tabel 2: Forbudte stoffer (veterinærlægemidler) 

Direktiv 96/22, Bilag II-III: Forbudte stoffer (hormoner) 

Forordning 396/2005, Bilag I-III: Pesticider 

Forordning 1881/2006, Bilag: Kontaminanter 
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For pesticider, både dem der bruges nu og tidligere er anvendt i EU og udenfor, er der en generel 

grænseværdi på 0,01 mg/kg, hvis ikke andet er specificeretxii. 

Grænseværdier fastsættes ud fra dyreforsøg, oftest ved test på hund, rotte, mus eller kanin. Som 

hovedregel anvendes en sikkerhedsfaktor på 100, når acceptabelt dagligt indtag (ADI) per kg kropsvægt skal 

fastlægges. Sikkerhedsfaktoren begrundes i en faktor 10 for at tage hensyn til forskel mellem arterne, og 

endnu en faktor 10 for at tage hensyn til særligt følsomme individerxiii. Er der indikation af særlige 

langtidseffekter, såsom kræftfremkaldende stoffer, kan sikkerhedsfaktoren øges. Fastlæggelse af en 

sikkerhedsfaktor er i sin natur usikker, men det er den generelt anvendte metode og accepteret som et 

bedste bud.  

 

 

 

3.7 Hvor lang tid går der fra prøveudtagning til resultatet foreligger? 
 

Hovedparten (97,2 %) af samtlige analyser, inklusiv antibiotika-analyser, foretages inden for rammerne af 

Fødevarestyrelsens lovede svarfrist på mellem 20 og 30 arbejdsdage. Set fra slagteriernes side er hurtigere 

svartider dog ønsket. Dette lykkes også i vid udstrækning - særligt for antibiotika. I 2015 udførte 

Fødevarestyrelsens laboratorie i Ringsted 3.711 analyser for antibiotika. For 91,8 % af tilfældene var der 

svar indenfor ≤3 arbejdsdage efter prøveudtagelsen, og 95,9 % fik svar ≤5 arbejdsdage efter udtagelsen. 

 

Udfordringen med svartider ligger særligt omkring logistikken. Fødevarestyrelsen tæller arbejdsdage, hvor 

slagterierne tæller det reelle antal dage, de tilbageholdte slagtekroppe ældes. Derfor er der udfordringer i 

forbindelse med weekender og helligdage, hvor Fødevarestyrelsens laboratorier er lukkede. Der tages fra 

Fødevarestyrelsens side ikke hensyn til dette; da Fødevarestyrelsen prioriterer, at prøverne skal udtages 

tilfældigt, og at der ikke skal være ”fripas” om fredagen. Omvendt kan 2 ekstra dages ventetid (mere ved 

helligdage) give betragtelige ekstraomkostninger for slagteriet. Det bør vurderes, om en producent på 

nogen måde kan forudsige slagtedagen for sine dyr – og om der overhovedet er et incitament for at bruge 

de stoffer, der skal undersøges for. Er det ikke tilfældet, kunne det overvejes at samle prøveudtagningen på 

ugens første dage, så ”tillægstiden” i form af weekender og helligdage kan undgås. Prøver til analyse for 

antibiotikarester kunne vedblive at udtages alle ugens dage som hidtil.  

Hvor antibiotika-analyser køres løbende og i stort antal, kan det for andre stoffer være nødvendigt at samle 

et vist antal prøver sammen, før en analyse køres. Fødevarestyrelsen tager hensyn til dette ved at sørge for 

at indkalde sådanne prøver inden for 2 uger, så ventetid undgås. Det hænder imidlertid, at særligt de 

mindre slagtesteder ikke indsender prøver rettidigt. Analysen udføres først, når alle prøver er kommet frem 

til laboratoriet. I praksis bliver det altså dyrere og mere besværligt for de slagterier, der indsender prøver 

rettidigt, hvis de tilbageholder slagtekroppe. Hos et slagteri kan sådanne forsinkelser opleves som hyppige, 

selvom Fødevarestyrelsens overordnede opgørelser viser, at tidsfristerne generelt set overholdes. 

Uoverensstemmelsen i opfattelsen kan skyldes en skævhed i forhold til, hvor forsinkelserne forekommer, 

Grænseværdier er anført i EU Forordning 37/2010, Tabel 1; EU Forordning 396/2005 Bilag I-III og EU 
Forordning 1881/2006, Bilag. Forbudte stoffer er angivet i EU Forordning 37/2010, Tabel 2 og EU 
Direktiv 96/22, Bilag II. 
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f.eks. om de forekommer oftere på kvæg end på svin. Fødevarestyrelsens detaljerede opgørelse for 2015 

viser, at der svaret senere ud end Fødevarestyrelsens officielle frist for 9% af prøverne for svin, 20% af 

prøverne for søer, og 6% af prøverne for søer. En anden forklaring kan være, at svarfristerne er temmelig 

lange (svin:20 dage, kreaturer: 40 dage), så selvom de overholdes, kan tiden fra prøven udtages, og til 

analysesvaret når frem, være meget lang. 

En måde at løse problemet kunne være at indkalde lidt flere prøver end det minimale antal, så analysen kan 

køres, selv hvis ikke alle prøver er ankommet. En sådan fremgangsmåde vil være i overensstemmelse med 

Direktiv 96/23, der ikke angiver detaljer omkring fordelingen af prøveudtagning på de forskellige 

slagtesteder. Det kunne også med fordel kortlægges hvilke årsager, der ligger bag for sen indsendelse af 

prøver: Forglemmelse, ingen slagtninger af den specifikke type i perioden, eller noget helt tredje. Med 

viden om dette, vil der være basis for at forbedre de nuværende rutiner med henblik på at undgå 

forsinkelser. Er der tale om sløseri med indsendelsen af prøven, kunne sanktioner i forhold til det givne 

slagtested overvejes f.eks. i form af at brugeren skal betale de reelle omkostninger ved at køre enkelte 

prøver.  

 

 

 

3.8 Hvad koster overvågningen og de enkelte analyser? 
 

Fødevarestyrelsens samlede omkostninger til restkoncentrationsovervågningen beløb sig til 26,8 mio. kr. i 

2015xiv, et beløb, der også inkluderer udgifter til analyser på fisk, mælk og æg. Der beregnes ikke en pris for 

de enkelte analyser, og omkostningerne for det samlede program fordeles forholdsmæssigt ud på 

brancherne. 

Ud over analyseomkostninger hos Fødevarestyrelsen lider slagterierne tab i forbindelse med tilbagehold af 

slagtekroppe. Tilbageholdet er i princippet frivilligt, men omkostningerne ved et eventuelt tilbagekald kan 

være ekstremt høje. Der blev i 2014 fundet diethylstilbestrol, et forbudt hormon, i et slagtesvin, og en 

dagsproduktion fra slagteriet i Sæby blev tilbagekaldt. Prisen for dette estimeres til: 

10.000 svin á 800 kr. = 8 mio.kr. 

Tallet er dog ikke verificeret hos Danish Crown. 

Ud fra en risikobetragtning vælger kreaturslagterier at tilbageholde slagtekroppe udtaget til 

antibiotikaanalyse, mens svineslagterierne tilbageholder kroppe ved udtagelse til alle analyser under 

Direktiv 96/23. Ved tilbageholdelse kasseres pluks hos både kvæg og svin. Særmærkninger som øko, friland 

eller lignende kan ikke bibeholdes på grund af den ændrede logistik omkring opskæring og afsætning. 

Producenten afregnes dog fortsat med tillæg, hvilket genererer et betydeligt tab for slagteriet. Endelig er 

der udgifter forbundet med de ændrede opskæringsprocedurer, og fordi kødet bliver ældre og ofte ikke vil 

kunne anvendes på vanlig eller mest profitabel vis. På baggrund af oplysninger fra slagterierne, Friland.dk  

og LF.dk er der udarbejdet overslag over slagteriernes udgifter i forbindelse med tilbagehold af 

For antibiotika er svartiden kort, for 91,8 % af analyserne gives svar ≤3 arbejdsdage fra prøveudtagelse. 
For øvrige analyser er svartiden typisk væsentligt længere, kun for 71,7 % er den ≤20 arbejdsdage. 
Fødevarestyrelsens laboratorier arbejder ikke i weekender og på helligdage, så ventetiden i reelle dage 
er ofte længere. 
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slagtekroppe. Overslagene er baseret på de informationer, der kunne indhentes i projektperioden, og 

resultaterne er opsummeret i Tabel 6. Der er benyttet gennemsnitstal for svarfrister for alle dyrearter. 

Tallene skal derfor kun betragtes som kvalificerede bud på hvad de reelle omkostninger er. 

For kvæg: Kassering af pluks betyder et tab på ca. 1.000 kr./dyr. Tabet forbundet med, at kødet hænger 

længere, er estimeret til 25 %. I gennemsnit er der 260 kg kød i et dyr, der i gennemsnit afregnes til 40 

kr./kg. Et tab på 25 % svarer altså til 10 kr./kg. Således er der ved tilbagehold af en slagtekrop et tab på: 

1.000 kr. + 260 kg*10 kr./kg = 3.600 kr. 

 

Med 295 prøver udtaget til analyse for antibakterielle midler (B1) i 2015, beløber det sig til: 

295 dyr * 3.600 kr./dyr = 1.062.000 kr. 

Tillæg for økologisk kød varierer meget afhængig af type og kvalitet, fra 7,5 kr./kg til 15,5 kr./kg, eller fra 

1.950 til 4.030 kr./dyr, ved 260 kg. Seks procent af det danske oksekødsforbrug er økologiskxv, så med fuld 

tilfældighed udtages ca. 0,06*295 = 18 prøver af økologiske dyr om året til analyse for antibiotika. Det giver 

en merudgift på mellem 35.100 kr. (18 prøver*1950 kr./prøve) og 72.540 kr. (18 prøver*4030 kr./prøve). 

Lægges dette sammen med de 1.062.000 kr. fra før, bliver det i meget runde tal til over 1,1 mio. kr. om 

året. Dertil kommer ekstra udgifter i forbindelse med opskæring af meget små batches (disse er dog ikke 

estimeret), samt tab af andre særmærker end økologisk, f.eks. Dansk Kalv. 

For svin: På svineslagterierne tilbageholdes alle slagtekroppe, hvor der er udtaget prøver til analyse; ikke 

kun for antibiotika som ved kvæg. Kassering af pluks koster 103 kr. for et slagtesvin og 98 kr. for en so. Den 

lavere salgspris, som følge af tilbageholdelsen, giver et tab på 227 kr. per slagtesvin.  

I 2015 blev der udtaget 9.736 prøver fra svin, heraf 1.970 fra søer. Tab som følge af kassation af plucks i 

forbindelse med tilbagehold at slagtekroppe i overvågningen af slagtesvin estimeres dermed til cirka: 

(9.736 – 1.970) slagtesvin * (103 + 227) kr./ slagtesvin + = 2,5 mio. kr. i 2015.  

Som for kvæg mistes sær-mærkning som øko/friland, hvis kroppen har været tilbageholdt. En slagtekrop af 

et slagtesvin vejer gennemsnitligt 86 kg, der afregnes med 9,16 kr./kg til landmanden for en konventionel 

gris, og 29,73 kr./kg for en øko-gris. Ifølge Danmarks Statistik udgjorde produktionen af økologiske 

slagtesvin ca. 100.000 dyr ud af i alt 18 mio. dyr, eller 0,6 %, i 2015. Samme procentdel må antages at gå 

igen i prøveudtagningen, altså 9.736 prøver/år * 0,006 = 58 prøver.  

I alt giver det et tab på (29,73-9,16) kr./kg * 86 kg/dyr * 58 dyr = 102.000 kr.  

Dertil kommer tilsvarende udgift for frilandsgrise. De præcise tillæg kan variere en del for dyrene, afhængig 

af en række kvalitetsparametre, hvorfor udregningen her må betragtes som et overslag. Det samlede tab 

ved tilbagehold af slagtesvin estimeres således til cirka 2,5 mio. kr. + 102.000 kr. = 2,6 mio. kr. 

Hertil lægges tabet ved søer. Tab på baggrund af tilbagehold, ud over kassering af pluks, kan undgås for en 

so, hvis der er negativt prøvesvar inden for 2-3 dage (reelle dage, ikke arbejdsdage). Er ventetiden længere, 

fastsættes tabet imidlertid til 1.300 kr./dyr. Fødevarestyrelsen oplyser, at der udsendes svar for 91,8 % af 
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antibiotikaanalyserne ≤3 arbejdsdage efter prøveudtagelse. Med andre ord tager det mere end 3 

arbejdsdage for 8,2 % af analyserne. For øvrige analyser beregnes det, efter aflæsning af grafxvi, at cirka 0,7 

%, fik udsendt svar ≤3 arbejdsdage efter prøveudtagelse, dvs. for 99,3 % tog det længere tid.  

Der blev i 2015 udtaget 1.356 prøver fra søer til analyse for antibiotika, 614 prøver til andre analyser. 

Antallet af svar givet mere end 3 arbejdsdage efter prøveudtagelse vil statistisk set så være:  

Antibiotikaanalyser: 0,082 * 1.356 søer = 111 søer 

Andre:  0,993 * 614 søer = 610 søer 

I alt 721 søer med svartid længere end tre arbejdsdage. 

Tabet ved tilbagehold af søer, inklusive kassering af pluks, bliver så i alt: 

1970 søer * 98 kr./so + 721 søer * 1300 kr./so = 193.060 kr. + 937.300 kr. = 1,1 mio. kr. 

Samlet giver det altså svineslagterierne en udgift på cirka 2,6 + 1,1 mio. kr. = 3,7 mio. kr. for tilbagehold af 

slagtekroppe på baggrund af prøveudtagning under Direktiv 96/23. 

 

For fjerkræ er udgiften negligerbar, da ingen dyr tilbageholdes, og den manglende indtægt fra salg af 

enkelte kyllinger er begrænset. 

Med udgangspunkt i den oversigt over prøver udtaget og analyseret i 2015, anført i Appendiks 2, kan der 

udarbejdes overslag over antallet af prøveudtagninger, der kan spares, hvis det tillades at udtage flere 

prøver fra samme dyr til analyse for forskellige stoffer. Afhængig af hvordan prøver til analyse for 

forskellige stofgrupper lægges sammen, kan der spares fra godt 1.000 dyr til adskillige tusinde dyr til 

prøveudtagelse om året. Økonomisk set er der altså mulighed for at skære kraftigt ned på de indirekte 

udgifter på i alt cirka 4,8 mio.kr., slagterierne har til tilbagehold, oven i de 26,8 mio.kr. i direkte udgifter til 

selve overvågningsprogrammet. For at opnå denne besparelse, må der dog juridisk åbnes for muligheden. 

Det vil være fordelagtigt at arbejde hen imod dette ved den forestående genforhandling af Direktiv 96/23. 

 

Tabel 6. Oversigt over estimater af slagteriernes udgifter ved tilbagehold af slagtekroppe per år. 

 Antal dyr 

tilbageholdt 

(heraf øko) 

Kassation af 

pluks 

(kr./dyr) 

Værditab af 

kød 

(kr./dyr) 

Tab af 

særmærkning 

(kr./dyr, gnsn.) 

Total 

(kr./år) 

Kvæg 295 (18) 1.000 2.600 2.990 1,1 mio. 

Slagtesvin 7.766 (58) 103 227 1.769 2,6 mio. 

Søer 1.970  (?2) 98 0 / 1.3001  1,1 mio. 
1
 Hvis negativt prøvesvar opnås ≤3 dage efter prøveudtagning er værditabet 0; alternativt er det 1.300 kr. 

2
 Ikke kendt antal 

 

  Fødevarestyrelsens overvågning af kød, fisk, mælk og æg kostede samlet 26,8 mio. kr. i 2015. 
Analyserne er ikke prissat enkeltvis. Slagteriernes yderligere omkostninger i forbindelse med 
tilbagehold er estimeret til ca. 1,1 mio. kr. for kreaturslagterierne, og ca. 3,7 mio. kr. for 
svineslagterierne. Fjerkræslagteriernes udgifter er negligerbare. 
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3.9 Hvad viser resultaterne af overvågningen i forhold til grænseværdierne?  
 
Danske data fra før 2011 er kun i begrænset omfang tilgængelige og derfor ikke medtaget her. 

Forbudte stoffer er kun fundet i et enkelt tilfælde i løbet af de seneste 5 år, og før det var der ingen fund i 

20 år. Den positive prøve i 2014 stammede fra et slagtesvin, der var positiv for det forbudte hormon 

diethylstilbestrol (DES). Kilden blev ikke identificeret, men der var ingen tegn på ulovlig brug af hormonetxvii 

og umiddelbart intet incitament til at give det til dyret, hvorfor det antages at stamme fra et ukendt 

artefakt. 

I 2015 var der ét fund af mykotoksiner i svin (zearalenon og relaterede stoffer) og ét i kvæg (taleranol og 

relaterede stoffer). Begge fund kunne relateres til foder. Mykotoksiner er ikke almindeligvis et problem i 

kød. Ochratoxin A introduceres typisk gennem foder, og skyldes som regel at korn har for højt et 

vandindhold ved høsten, hvilket resulterer i fremvækst af en lagersvamp. Hos svin sese mugnefrose, der 

udvikles efter længere tids indtag af ochratoxin, på dansk kaldet ”mugnyrer”. Kød fra dyr uden mugnefrose 

kan godt indeholde ochratoxin, lige som kød fra dyr med mugnefrose behøver ikke indeholde ochratoxin, 

hvis dyret i et tidsrum før slagtning har fået ochratoxinfrit foder. Tilstanden ses tydeligt makroskopisk på 

nyrerne fra den slagtede gris, og medfører kassation af nyrer og lever mens slagtekroppen godkendes. 

Dioxin er et miljøfremmed stof, der ikke almindeligvis findes i dansk kød. I 2015 var en enkelt prøve fra en 

so dog over grænseværdien. En efterfølgende undersøgelse viste, at kilden var et camouflagenet spændt 

ud over soens hytte på marken. 

Endelig blev der i 2015 for første gang analyseret for kobber i kalvelever, og samtlige 11 prøver lå over EU's 

grænseværdi. Forklaringen på dette er formentlig, at grænseværdien ligger under den fysiologiske 

normalværdi. Sagen er ved at blive nærmere belyst i et selvstændigt projekt, og Fødevarestyrelsen er 

indforstået med problematikken. Problemet er også identificeret i Tyskland, Tjekkiet og senest Holland. For 

kobber er grænseværdien angivet i pesticidforordningen, Forordning 396/2005, da stoffet anvendes som 

fungicid særligt i havebruget. 

Antallet og typen af overskridelser i 2015 er væsentligt større og anderledes end tidligere år, men kilderne 

har kunnet identificeres. Der er dermed ikke grund til at tro, at der skulle være tale om en tendens mod 

flere fund.  

I alt analyseres der cirka 43.000 prøver i den officielle overvågning og i slagteriernes egenkontrol fra 

kreaturer, svin og fjerkræ for antibiotika. Typisk findes der en til to prøver om året, der overskrider 

grænseværdien, svarende til mellem 0,25 og 0,5 ‰ (Fig. 1). I løbet af de sidste 5 år er grænseværdien for 

antibiotika i kvæg blevet overskredet i en enkelt prøve, mens der ingen overskridelser har været i fjerkræ. 

Generelt findes der altså kun sjældent antibiotika i kød fra danske kreaturer, svin og fjerkræ. En oversigt 

over fund over grænseværdien de seneste fem år er samlet i Tabel 7. Det ses, at der ikke har været et 

eneste fund i fjerkræ i hele perioden 2011-2015. En gennemgang af årsag til fund i svin er præsenteret i 

Alban et al. (2014)I. 

Det bør bemærkes, at der for antibiotika, der ofte problematiseres i medierne, kun sjældent findes 

overskridelser af grænseværdien (Se Figur 1). 
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Tabel 7. Udtagne prøver og fund der overskrider grænseværdien, for årene 2011-2015, ifølge 
Fødevarestyrelsen.  

 Antal udtagne prøver / Antal overskridelser 

 2011 2012 2013 2014 2015 

Kvæg 1.998 / 0 2.093 / 1 1.995 / 0 2.028 / 0 1.998 / 1+112 

Svin 10.360 / 1 10.554 / 4 10.413 / 2 10.099 / 2+11 9.736 / 1+13 

Fjerkræ 810 / 0 789 / 0 772 / 0 790 / 0 751 / 0 
1
To fund af antibiotika over grænseværdien samt ét fund af hormonet diethylstilbestrol (DES).  

2
Ét fund af mykotoksin, i  kalvelever var grænseværdien for kobber overskredet i samtlige 11 udtagne prøver.  

3
Ét fund af mykotoksin,  ét fund af dioxin over grænseværdien. 

 

 

 

 

Figur 1. Grafisk angivelse af fund i den danske overvågning og i EU for restkoncentrationer i perioden 

2011-2013 – tal i rødt angiver andel af positive fund i den danske overvågning, mens tal i blå angiver 

andel af positive fund i EU overvågningen, begge dele for perioden 2011-13 
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Sammenligninger inden for EU er foretaget senest på data indrapporteret af medlemsstaterne i 2014xviii, 

hvor der ses på de seneste 6 år, dvs. 2007 – 2013. Overordnet set ligger antallet af fund relativt stabilt, dog 

med enkelte grupper som undtagelser (Figur 2). Overodnet set viser de danske overvågningsresultater em 

lavere forekomst end set i EU under et. 

 

 
Figur 2. Andel af prøver i hele EU, der i perioden 2007-2014 overskred grænseværdien, opdelt 
efter grupper som angivet i Tabel 1. Inden for hver gruppe angiver én søjle resultatet for ét år i 
perioden, startende fra venstre med 2007. ”% Non-compliant samples” (Y-aksen): % prøver der 
overskrider grænseværdien. Kilde: EFSA (2016)xix 

 

Der var i 2014 et, relativt set, højt antal fund af resorcylsyre lactoner (A4), naturligt forekommende eller 

kunstigt fremstillede mykotoksiner med hormonel effekt. Det kan på nuværende tidspunkt ikke afgøres, om 

der er tale om en tendens eller en tilfældighed. Bortset fra dette er antallet af fund af forbudte stoffer og 

hormoner (gruppe A) relativt stabilt i hele perioden. 

Coccidiosemidler (B2b) var i 2007 – 2011 den B2-undergruppe, der havde relativt set flest fund, men siden 

2009 er antallet begyndt at falde. Faldet er mest markant i fjerkræ, der er gået fra 2,05 % i 2009, til 0,96 % i 

2010, derefter 0,22; 0,16 og 0,15 % i hhv. 2011, 2012 og 2013. Nedgangen antages at skyldes den 

opmærksomhed, der har været på midlerne, samt de foranstaltninger, der blev taget, efter vedtagelsen af 

EU-Direktiv 2009/8. Direktivet omhandler ”fastsættelse af maksimalgrænseværdier for tilstedeværelsen af 

coccidiostatika eller histomonostatika i fødevarer som følge af uundgåeligt overslæb af disse stoffer til 

foder, som de ikke er beregnet til”. Overslæbet kan ske under produktionen, hvor foder af forskellige typer 

til forskellige dyrearter produceres på samme anlæg. 

 

For de ”kemiske grundstoffer” (B3c), er der set en kraftig stigning efter 2009. Denne skyldes, at 

grænseværdier for kviksølv og kobber før 2009 kun var specificeret for akvakultur, nu kom der også 

grænseværdier for disse i fødevarer. I tilfældet kobber i kalvelever er der, som omtalt ovenfor, opstået 

problemer med at grænseværdien er sat på et niveau, der er under kalves fysiologiske normalniveau. For 

kviksølv er der vistnok tale om et lignende fænomen: grænseværdien er sat meget lavt.  
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3.10 Er der mulighed for at optimere på prøveudtagning? 

I et arbejdsdokument fra EU Kommissionen (2013)xx står, at  

“The rigidities in the system created by the Directive clearly result in an inefficient allocation of control 

resources, unnecessary burdens on operators, and inefficient enforcement action”  

samt  

“Rules governing official controls on residues of veterinary medicines result in avoidable administrative 

burdens for both the MS CAs [Member States’ Control Authorities] and the Commission, in several 

respects.” 

Systemet bliver altså beskrevet af EU Kommissionen selv som at indeholde rigide elementer, der fører til 

ineffektiv allokering af ressourcer, unødige arbejdsbyrder for virksomhedslederne og ineffektiv 

håndhævelse, det fører til administrative byrder for både medlemsstaternes kontrolmyndigheder og EU 

Kommissionen. Det er altså ikke nyt, at der er behov for ændringer, og det er ikke nyt, at der for 

nærværende bruges unødigt mange ressourcer på kontrolprogrammet – hos myndigheder såvel som 

virksomheder. Den kommende genforhandling af Direktiv 96/23 er altså både vigtig og tiltrængt; noget 

nærværende rapport er tiltænkt at komme med idéer og indspil til. Ud fra en teknisk gennemgang af de 10 

stillede spørgsmål, er der opstillet fire konkrete forslag til overvejelser omkring optimeringer af 

programmet. Disse er beskrevet i det følgende.  

1. Udtagning af flere prøver fra samme krop 

Herunder udnyttelse af multimetoder i laboratoriet. Som det er nu, indregnes multimetodernes 

analyseresultater kun for én af analyserne i forhold til EU-krav. Dette har baggrund i Direktiv 96/23, der 

angiver antallet af dyr, der skal tages prøver fra, snarere end antallet af analyser, der skal udføres. 

Forslag: Fremadrettet bør det overvejes at tillade udtagning af flere prøver fra samme dyr og at analysere 

for flere stoffer i samme prøve. Således kan multimetoderne udnyttes, og antallet af prøver, der skal 

udtages, kan nedbringes.  

Fødevaresikkerhed: Forslaget vil indebære en uændret fødevaresikkerhed, da der analyseres det samme 

antal prøver i hver stofgruppe som hidtil. Der er fra Fødevarestyrelsen i maj 2016 givet mulighed for, at der 

kan udtages prøver for restkoncentrationer og mikrobiologi fra de samme kroppe, hvilket kan ses netop 

som en anerkendelse af, at fødevaresikkerheden ikke reduceres af denne fremgangsmåde. 

I Danmark er der et meget lavt og konstant antal positive prøver over grænseværdien, langt 
overvejende bestående af antibiotika, i svin og kvæg. På fjerkræ har der ikke været fundet positive 
prøver i en årrække. I EU samlet set er der siden 2009 sket et kraftigt fald i fund af coccidiostatika og 
histomonostatika. Samtidig er der indført EU-grænseværdier for kobber og kviksølv i flere fødevarer, 
og særligt for kobber er der mange overskridelser, sandsynligvis pga. en grænseværdi under fysiologisk 
normal-niveau. 
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Fordele: En betydelig reduktion i antallet af prøver, der skal udtages, og dermed i antallet af kroppe, der 

skal tilbageholdes.  

Besparelse: Svineslagterierne tilbageholder slagtekroppe udtaget til analyse for alle stoffer, hvorfor 

besparelsen vil være betragtelig. Der kan spares mindst 1.100 kroppe om året, potentielt adskillige tusinde; 

med en besparelse på 330 kr./krop for svin, 98 kr./krop for søer (ved hurtigt svar), i alt altså mindst 360.000 

kr. om året. 

2. Forbedret planlægning af prøveprojekter 

Planlægningen foretages pt. manuelt ved hjælp af en Excel-baseret regnemodel hos Fødevarestyrelsen. 

Detaljeplanlægningen foretages for 14 dage ad gangen, hvilket gør det svært at opnå det overblik, der er 

nødvendigt for at samle prøveprojekter på enkelte slagterier (hvis dette vurderes at være tilladt i forhold til 

lovgivningen) – mens fordelingen i løbet af året går op i forhold til slagtetal. Planlægningen forekommer 

også ressourcekrævende for Fødevarestyrelsen. 

Forslag: Der kan udvikles en model, der under hensyntagen til jura og foretrukken praksis (f.eks. fordeling 

af prøver på mange forskellige producenter) kan beregne en optimal prøveudtagning med fuld tilfældighed 

på ønskede parametre. Heri kan så indlægges de fra slagterierne ønskede optimeringer, f.eks. udtagning af 

alle / mange prøver fra et projekt på ét slagteri. 

Fordele: På sigt vil et sådant program kunne lette Fødevarestyrelsens arbejdsbyrde betragteligt, og det vil 

gøre det enklere at indarbejde forslag fra slagterierne. Data kan genereres fuldt tilfældigt, hvor det er 

fordelagtigt. 

Besparelse: Svært at beregne, da det afhænger af hvor meget man inkorporerer i et sådant system og 

omkostningerne ved det. Besparelser kan ligge hos Fødevarestyrelsen alene eller både hos 

Fødevarestyrelsen og slagterierne. 

3. Minimering af ventetid for prøver i laboratoriet 

Ifølge Fødevarestyrelsen forekommer unødig ventetid på analyser for bestemte stofgrupper kun i mindre 

grad, mens oplevelsen hos slagterierne er anderledes. Problemet opstår eksempelvis, hvis enkelte prøver i 

et prøveprojekt ikke modtages rettidigt, til trods for at Fødevarestyrelsen planlægger, at alle prøver i et 

projekt udtages inden for 1 til 2 uger. Antibiotikaanalyser køres hele tiden, og problemet forekommer 

derfor ikke for disse prøver. 

Forslag: De virksomheder, der sender prøverne rettidigt til analyse, bør ikke rammes. Afhængig af årsagen 

til eventuelle forsinkelser bør det undersøges, om de for sent indsendte prøver kan vente til næste kørsel, 

om der skal indkaldes flere prøver, så EU-kravene overholdes, eller om der bør indføres sanktioner i 

tilfælde af for sen indsendelse f.eks. i form af at kræve betaling for kørsel af separate analyser. 

Fordele: Det vil være rimeligt over for de rettidige virksomheder, at de får svar på indsendte prøver hurtigst 

muligt. 

Besparelse: Afhænger af den enkelte analyse. Hvis f.eks. svartiden går fra >6 dage til <6 dage kan 

trimminger i kvæg bruges til hakket kød, hvilket øger hele værdien af slagtekroppen betragteligt. Er 
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svartiden længere end 2-3 dage koster det 1.300 kr. for en so. Forbedringer på dette område indebærer 

altså potentielt en betydelig ressourcemæssig såvel som økonomisk gevinst for slagterierne. 

4. Samle analyser på ugens første dage 

Prøveudtagning fordeles for nærværende, af hensyn til uforudsigeligheden, på alle ugens dage. Men prøver 

udtaget om fredagen kan typisk ikke nå at blive transporteret til Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted 

og analyseret samme dag. Da Fødevarestyrelsens laboratorie ikke arbejder i weekenden, forlænges den 

samlede tid fra prøveudtagning til analysesvar, hvilket er forbundet med omkostninger for slagterierne, hvis 

slagtekroppen tilbageholdes.  

Forslag: Prøveudtagning kunne undlades om fredagen og før helligdage. Prøveudtagning til 

antibiotikaanalyser kan fortsat køre hele ugen. 

Fordele: Det ville spare ventetid. Har primært betydning for svineslagterierne, der som de eneste 

tilbageholder alle slagtekroppe, der er udtaget til analyse. 

Udgifter: Ingen. Det bør dog sikres, at der ikke kan ”spekuleres” i dette, så dyr med indhold af 

restkoncentrationer sendes til slagtning om fredagen. En henvendelse til slagterierne vil kunne opklare, om 

producenter længe for inden kender slagtedag og slagtested. Det skal her erindres, at danske producenter 

tilsyneladende ikke har incitament til at bruge forbudte stoffer – dokumenteret gennem de mange langt 

overvejende negative prøver, der er analyseret hen over årene.  

I forhold til bedriftsbesøg, er det ikke nærmere undersøgt, hvad der kan spares. Der udtages på nuværende 

tidspunkt én bedriftsprøve per bedrift, og det ville umiddelbart være oplagt at tage prøver for flere 

forskellige stofgrupper på samme bedrift. Den mulige besparelse afhænger dog af, hvad der ellers foregår 

ved et bedriftsbesøg, typisk udtages prøverne f.eks. samtidig med at dyrevelfærd og andre forhold 

undersøges. Således er der muligvis ikke så meget at hente her. 
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4 Videre arbejde 

Der er ved projektperiodens udløb enkelte aspekter, der umiddelbart kan undersøges for at understøtte 

rapportens fund, samt større opgaver, der kan tilføre yderligere indsigt. 

De økonomiske estimater i afsnit 3.8 er baseret på oplysninger fra slagterierne og Fødevarestyrelsen, men 

de endelige beregninger er ikke blevet præsenteret for nogen af parterne. Før tallene anvendes i andre 

sammenhænge, bør slagterierne og Fødevarestyrelsen få mulighed for at regne efter og kommentere på 

estimaterne. 

Udvidet brug af risiko-baserede principper for overvågning 

Man skal huske, at en overvågning, der består af eksempelvis 900 prøver, ikke er et instrument, der hindrer 

brug af et ulovligt stof, idet sandsynligheden for at finde en positiv er meget lav, hvis den samlede 

produktion er 18 millioner slagtesvin; i dette tilfælde 0,05 promile. Overvågningen skal der imod ses som en 

verifikation af det samlede danske system hvor bl.a. private standarder såsom Danish Produktstandard for 

svin, ARLA-gården for kvæg og KIK for fjerkræ sørger for, at en lang række krav til produktion, foder og 

medicinbehandling foregår i overensstemmelse med gældende regler.    

Risikovurderinger er nyttige i tilfælde af fund af overskridelser af grænseværdier, hvor det hurtigt kan 

afgøres, om der potentielt er sundhedsfare forbundet med overskridelsen. I et bredere perspektiv kan 

risikovurderinger anvendes til at vurdere, om overvågningsprogrammet eventuelt skal vægtes anderledes; 

om kræfterne, og pengene, anvendes hvor de nytter mest. Det vil være vægtige input at komme med ved 

den forestående genforhandling af Direktiv 96/23. Det foreslås derfor, at der i Danmark vil blive arbejdet 

videre med sådanne risikovurderinger og med identifikation af risikofaktorer eller indikatorer for forøget 

sandsynlighed for fund af diverse stoffer. Dette er uddybet i det følgende. 

Der bør blive arbejdet videre med brug af risikobaserede principper for overvågning. Dette består af 1) en 

vurdering af hvilke stoffer, der er behov for at have en mere/mindre intensiv overvågning for, 2) 

identifikation af risikofaktorer/indikatorer forhøjet sandsynlighed for fund, 3) identifikation af hvor i kæden 

fra jord-til-bord at det er mest cost-effektivt at overvåge. 

Ad 1. Risikovurderinger – Der bør udarbejdes risikovurderinger for de forskellige stoffer, der er nævnt i 

Direktiv 96/23. Risikovurderinger vil også kunne understøtte risikohåndtering i tilfælde af fund over 

grænseværdien.  

Man vælge at se nærmere på de mest anvendte, de hyppigst fundne og af de potentielt mest farlige stoffer. 

Men man kan også se nærmere på de stoffer, der ikke har været fund af i en årrække. Viden om 

incitament-struktur, overvågningsresultater i Danmark og EU, samt humane konsekvenser af eksponering 

er en del af sådanne risikovurderinger. 

Man kunne ud fra dette overveje at ændre den generelle overvågning med en fast frekvens for analyser af 

diverse stoffer til en mere dynamisk tilgang, hvor man reducerer frekvensen i overvågningen for de stoffer, 

hvor der ikke er tegn på at stoffet anvendes eller forekommer. Kommer der så oplysninger fra udlandet – 
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eksempelvis gennem en Rapid Alert – så vil man kunne bruge ressourcer på en målrettet, øget overvågning 

specifik for det stof, der er fokus på. 

Til en risikovurdering benyttes den gængse fremgangsmåde anvendt af World Organisation for Animal 

Health (OIE), der består af fem hovedpunkter: 

1. Identificér hvilke stoffer, der potentielt kan findes 

2. Fastlæg sandsynligheden for tilstedeværelse af stoffet 

3. Fastlæg sandsynligheden for eksponering af forbrugeren for stoffet 

4. Estimér konsekvensen af en sådan eksponering 

5. Punkt 1-4 kombineres og munder ud i et risiko-estimat for et givent stof 

Med udgangspunkt i et levende dyr (og ikke i et stykke kød), tolkes punkterne således: 

1. Hvilke reststoffer findes potentielt i den pågældende dyreart? 

2. Hvor stort er forbruget af stoffet, og til hvilke dyregrupper? Herunder vurderes, hvordan stoffet 

virker. F.eks. lokalt i mave-/tarmsystemet, eller fordeles det ud i større dele af kroppen og 

muskulaturen? 

3. Hvad er sandsynligheden for at forbrugeren indtager stoffet gennem konsumering?  

4. Hvad er risikoen for at blive syg, hvis man udsættes for stoffet? Er der særligt udsatte grupper? Er 

der akutte reaktioner eller påvirkninger på sigt? 

Forordning 178/2002 beskriver de generelle principper og krav i fødevarelovgivningen i EU. Et af de 

grundlæggende krav er, at fødevarer ikke må markedsføres, hvis de kan betragtes som farlige, defineret 

som hvis de er ”sundhedsskadelige” eller ”uegnede til menneskeføde”xxi. Direktiv 96/23, artikel 18, stk. 2 

angiver for animalske produkter, at ”ethvert resultat, som viser en overskridelse af den maksimale grænse 

for restkoncentrationer, skal medføre, at de pågældende dyrekroppe eller produkter ikke anvendes til 

menneskeføde.” 

En overskridelse af grænseværdien betyder dog ikke nødvendigvis, at produktet er sundhedsskadeligt. Et 

enkelt menneskes eksponering vil typisk være meget lav, da et dyr skæres ud i mange dele og en 

portionsstørrelse er mellem 100 g og 200 g. Der til kommer, at akutte symptomer ofte først opstår ved 

langt højere koncentrationer end ved de angivne grænseværdier. Dette afhænger dog af det specifikke stof, 

samt om den udsatte person er særligt følsom. I tilfælde af en overskridelse vil det derfor være fordelagtigt 

at have et værktøj til hurtigt at fastlægge, hvorvidt der kan være sundhedsfare eller ej. Sådan et værktøj er 

en risikovurdering. 

Ad 2. Risikobaseret prøveudtagning 

En hyppigere prøveudtagning på højrisiko dyr (eller dyr fra højrisiko besætninger) vil give en mere sikker 

overvågning, og det kan give mulighed for at nedsætte det totale prøveantal uden at kompromittere 

sikkerheden i programmet. 

Forslag: Det skal undersøges nærmere, om der kan identificeres risikofaktorer eller indikatorer for høj-

risiko slagtekroppe. Ved at målrette prøveudtagningen til de dyr/besætninger, der har højest sandsynlighed 



26 
 

for fund, kan antallet af prøver reduceres, uden der slækkes på sikkerheden. Dette skal ideelt set baseret på 

evidens, hvilket kan være svært, når der ikke er fundet nogen positive kroppe i flere år. Det skal 

undersøges, om der ud fra en teoretisk overvejelse kan argumenteres for objektive kriterier relateret til 

sandsynlighed for fund, f.eks. i forbindelse med visuel inspektion i forbindelse med kødkontrol. Alternativt 

kan informationer fra andre lande indgå. Der skal dog også ses nærmere på incitament-strukturen – for er 

der ikke noget incitament vil det pågældende stof ikke blive brugt, hvilket kan ses bekræftet i gentagne 

negative fund i både ind- og udland. 

Fødevaresikkerhed: Risikobaseret prøveudtagning baseret på en evidensbaseret tilgang vil øge 

sandsynligheden for at finde de overskridelser, der måtte være. 

Fordele: Når overvågningen gøres mere effektiv, kan antallet af prøver reduceres. 

Besparelse: Afhænger af antallet af prøver, der kan spares. Besparelsen vil ligge både i lavere 

laboratorieomkostninger og i færre tilbageholdte kroppe. 

Ad 3. Kædebetragtning - En risikovurdering vil også kunne vise, hvor i kæden fra jord-til-bord en eventuel 

forurening stammer fra. Her igennem kan det vurderes, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre på good 

manufacturing practices (GMP), HAACP-programmer og overvågning – og eventuel flytte overvågningen fra 

slagtedyr og kød til foder eller lignende. 

De to fund af mykotoksiner i hhv. et svin og et kreatur i 2015 giver anledning til at overveje, om 

overvågningen af foderstoffer er tilstrækkelig effektiv. En evidensbaseret tilgang på dette område, f.eks. 

med fokus på vandindholdet i korn eller andre risikofaktorer/indikatorer, kunne måske øge antallet af 

problematiske partier, der detekteres på en cost-effektiv måde.  
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Appendiks 1 

 
 
Prøver udtaget i de forskellige grupper og undergrupper, som summeret op i Tabel 3 for 2014. Til 
sammenligning de nyere tal fra 2015. 

 2014  2015 

Gruppe Kvæg Svin Fjerkræ  Kvæg Svin Fjerkræ 

A1 243 1514 24  236 1345 24 

A2 344 250   338 239  

A3 198 377 24  202 361 24 

A4 170 249 24  168 240 21 

A5 182 875 24  181 862 28 

A6 129 903 278  128 879 265 

B1 308 3.387 175  295 3.358 168 

B2a 179 1.058 30  175 1.040 29 

B2b 6 5 100  6 5 95 

B2c  40 1  7 25 5 

B2d 15 255   16 255  

B2e 43 25 10  42 25 10 

B2f 83 514   82 523  

B3a 85 136 32  69 86 15 

B3b  45 7  8 10 5 

B3c 37 63 48  37 63 48 

B3d 6 399 10  6 400 10 

B3f  4 3  2 20 4 

Sum 2.028 10.099 790  1.998 9.736 751 
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