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Notat 

 
Til Rette vedkommende 

Fra Vibeke Møgelmose, Lene Lund Lindegaard og Jan Dahl 

Cc  

Dato 7. december 2020 

Notat med baggrund for orientering om ophør af særslagtning 
Kravet om særslagtning af grise fra niveau 3-besætninger ophører pr. 1. januar 2021.  
En sådan ændring skal formidles til mange involverede parter, og nedenstående notat er 
skrevet for at hjælpe med denne formidling.  
 
Baggrund 
Danmark har haft handlingsplan for svin og grisekød siden 1995, og helt fra begyndelsen 
har der været krav om særslagtning af grise fra niveau 3-besætninger, de besætninger 
med den højeste forekomst af Salmonella. Gennem alle årene er der samlet utrolige 
mængder af data, der spænder fra forekomsten i besætningerne over forekomsten på 
slagterierne og endeligt til, hvor mange mennesker der hvert år har fået en 
salmonellainfektion fra dansk svinekød.  
 
Salmonellahandlingsplanerne har været dynamiske, og de er løbende blevet optimeret, 
når der har været dokumentation for, at optimeringerne ikke har påvirket 
fødevaresikkerheden. Beregninger udført på disse mange data har vist, at det kun er en 
beskeden del af slagteriernes input af Salmonella, der håndteres ved særslagtning. Efter 
en længere forhandlingsperiode mellem myndigheder, universiteter og branche er det 
blevet besluttet, at det vil være rimeligt at ophøre med at særslagte grise fra niveau 3-
besætninger.  
 
 
Hvorfor ophøre med særslagtning  
Beregninger udført på de mange tilgængelige data har vist, at slagteriet ved særslagtning 
kun håndterer ca. 3 % af den mængde Salmonella, der tilføres slagteriet med grisene. 
Omvendt medfører særslagtning en meget stor udgift for slagterierne i forbindelse med 
særskilt håndtering, prøveudtagning, manglende anvendelse af plucks samt eventuelt 
værdiforringelse af slagtekroppene, hvis forekomsten af Salmonella er for stor. En udgift 
som ikke står i korrekt forhold til, at indsatsen kun håndterer ca. 3 % af de tilførte 
salmonella-bakterier. 
 
Da 97 % af alle Salmonella, der tilføres slagterierne, kommer ind med grise fra niveau 1- 
og niveau 2-besætninger, kører slagterierne allerede i dag med konstant størst muligt 
fokus på slagtehygiejnen. Det vurderes derfor, at denne hygiejnebarriere vil være solid 
nok til at håndtere et ophør af særslagtning af niveau 3-grise.  
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Når særslagtningen ophører  
Når kravet om særslagtning ophører, bortfalder også de særlige krav til grise fra niveau 3-
besætninger. Dog skal besætningerne stadig iværksætte smittebegrænsende tiltag ved 
gyllehåndtering og anvendelse af redskaber, der er fælles med andre besætninger, efter 
Fødevarestyrelsens anvisninger.  
 
Der vil således ikke længere være særlige krav til afhentning af eller kørsel med grise fra 
niveau 3-besætninger. Der vil heller ikke være særskilte krav til modtagelsen af grisene 
på slagteriet. Særlige krav til opstaldning og slagtetidspunkt for niveau 3-grise på 
slagteriet bortfalder også.  
 
Fra 1. januar 2021 er der således ingen forskel på håndteringen af slagtesvin, uanset om 
de kommer fra en niveau 1-, en niveau 2- eller en niveau 3-besætning.  
 
Salmonellafradrages fastholdes 
Salmonellafradraget for niveau 2- og 3-besætninger fortsætter uændret for at sikre, at der 
fortsat arbejdes på, at forekomsten i besætningerne ikke stiger. Fradraget er 2 % af 
afregningsværdien for niveau 2-besætninger. Niveau 3-besætninger betaler 4, 6 eller 8 % 
af afregningsprisen afhængig af, hvor længe og hvor ofte de placeres i niveau 3. 
 
Slagtning med skærpet hygiejne 
Der fastholdes særlig slagtning for grise fra besætninger, der er sat under offentligt tilsyn 
pga. salmonellose. Disse besætninger sættes i niveau 3, og grisene skal slagtes med 
skærpet hygiejne. Dette svarer til kravene fra den tidligere særslagtning.  
 
Hvad gør vi i stedet 
Det er aftalt, at når kravet om særslagtning ophæves, så skal der være andre 
foranstaltninger, som mere intensivt overvåger forekomsten af Salmonella på 
slagtekroppene på slagterierne. Handlingsplanen har et mål, der siger, at der maximalt 
må være 1 % positive slagtekroppe om året på landsplan, og dette mål skal holdes. 
Der er derfor aftalt to optimeringer af overvågningerne på slagterierne. 
 
Ekstra overvågning på slagterierne 
På slagterierne er der allerede 2 gode overvågninger af salmonella-forekomsten på 
slagtekroppene.  
 
Ferskkødsovervågningen 
Den første er ferskkødsovervågningen, som baseres på undersøgelse af svaberprøver af 
slagtekroppene. Antallet af slagtekroppe, der indgår i prøverne, samt hyppigheden af 
prøveudtagningen afhænger af slagteriets slagtetal. På de store slagterier undersøges 5 
slagtekroppe hver slagtedag analyseret som en prøve. Resultaterne vurderes hver dag 
for de seneste 11 slagtedage, og hvis mere end en enkelt prøve er positiv i den periode, 
så skal slagteriet reagere.  
 
Den skærpede indsats 
De samme prøver anvendes i den anden overvågning, den skærpede indsats. I denne 
overvågning gøres resultaterne ikke op for de seneste 11 slagtedage, men for de seneste 
12 måneder. Det giver et grundlag, så man kan sammenligne slagterierne indbyrdes og 
det enkelte slagteri over tid.  I denne overvågning beregnes den gennemsnitlige 
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salmonella-forekomst i de seneste 12 måneder, og hvis et slagteri overskrider en fastlagt 
grænse i 4 ud af 6 måneder, så skal der iværksættes skærpet indsats. Dette kan betyde 
udtagning af opklarende prøver for at lokalisere problemet samt iværksættelse af tiltag, 
der skal nedbringe salmonella-forekomsten.  
 
 
Optimeringer af den skærpede indsats 
Som nævnt anvendes gennemsnittet over de seneste 12 måneder i den skærpede 
indsats. Dette gennemsnit er hidtil blevet beregnet som et almindeligt gennemsnit.  
 
Fra 1. januar 2021 indføres et vægtede gennemsnit i den skærpede indsats. Vægtet 
gennemsnit anvendes allerede ved beregning af salmonella-index i A&O-besætninger  
samt i beregningen af slagtesvine-index for slagtesvinebesætninger.  
 
I det vægtede gennemsnit for den skærpede indsats vægtes hver måned efter aktualitet. 
Det vil sige, at den ældste måned vægtes med en faktor 1, den næstældste måned med 
en faktor 2 og så videre, indtil den seneste måned vægtes med en faktor 12. Den nyeste 
måned for således størst vægt, størst betydning.  
Matematisk kan det udtrykkes således: 
 
(12*sidste måneds prøveresultat + 11*gange prøveresultat for 1 måned siden + 10*gange prøveresultat for 2 

måneder siden….. + 1*prøveresultat for 12 måneder siden)/78. 
 
Beregninger har vist, at anvendelse af et sådant vægtet gennemsnit i den skærpede 
indsats vil give en mere aktuel udpegning, og overvågningen fanger hurtigere en eventuel 
stigning i forekomsten. 
 
Det er ligeledes besluttet, at der skal gennemføres dobbelt prøveudtagning. Flere prøver 
bevirker altid, at en forekomst bliver mere sikkert bestemt, men flere prøver betyder også 
større udgifter til prøveudtagning og analyse.  
Derfor iværksættes dobbelt prøveudtagning først, når virksomheden første gang 
overskrider grænsen i den skærpede indsats. Dermed rammer den ekstra udgift til 
dobbelt prøveudtagning og analyse kun de slagterier, der ligger over grænsen. Dobbelt 
prøveudtagning gennemføres, indtil virksomheden igen ligger under grænsen for den 
skærpede indsats.  
 
Kombinationen af vægtet gennemsnit og dobbelt prøveudtagning i den skærpede indsats 
vil medføre, at en ændring i forekomsten bliver fanget hurtigere, og slagteriet bliver 
fastholdt i eller frigjort fra den skærpede overvågning på et mere sikkert grundlag. 
 
 
Ændringen følges nøje 
Det er en væsentlig ændring, der sker med ophør af særslagtning af niveau 3-grise.  
Der er derfor indlysende, at salmonella-forekomsten på slagterierne følges nøje.  
 
• Slagterierne følger selv dagligt ferskkødsovervågningen, som vil ’sladre’ ved 

pludselige stigninger.  
• En mere gradvis stigning i forekomsten vil blive afsløret ved den skærpede indsats, 

der som beskrevet er strammet med henholdsvis vægtet gennemsnit og dobbelt 
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prøveudtagning. Den skærpede indsats opgøres hver måned, og resultaterne følges 
af såvel virksomhederne selv, branchen og myndighederne  

• Salmonellahandlingsplanen følges af såvel en teknikergruppe som en styregruppe. 
Også i disse grupper vil udviklingen af salmonella-forekomsten blive fulgt tæt.  

• Endelig foregår der på Statens Seruminstitut en overvågning af mennesker, der bliver 
syge med Salmonella. Her vil der også blive reageret på såvel en stigning i antallet af 
såkaldt sporadiske tilfælde som på eventuelle udbrud.  
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