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Høringssvar til Kommissionens forslag til forordning om anvendelse 
af mælkesyre til at fjerne mikrobiologisk overfladeforurening 
 
 
Landbrug & Fødevarer har modtaget høring af Kommissionens forslag til forordning om 
anvendelse af mælkesyre til at fjerne mikrobiologisk overfladeforurening j.nr.: 2011-20-
2330-00002/RIKA og har følgende bemærkninger: 
  
Landbrug & Fødevarer støtter forslaget. Det er vigtigt for Landbrug & Fødevarer at fast-
slå, at dekontaminering med mælkesyre er et supplement til og ikke en erstatning for alle 
de hygiejniske forholdsregler, der allerede er indført på slagterierne. 
  
Baggrunden er, at selv om slagterierne har indført HACCP, GHP og SSOP, er de nødt til 
at gennemskære huden på dyrene som en del af slagteprocessen, og derfor er det fysisk 
umuligt at undgå en vis krydskontaminering af slagtekroppen. Der er ganske vist krav om, 
at slagtedyrene skal være rene, men selv på et synligt rent dyr vil huden være forurenet 
med et stort antal bakterier. I den forbindelse er det også vigtigt at tænke på, at den infek-
tive dosis af VTEC er meget lav, så der skal kun få bakterier til at fremkalde sygdom. 
  
I denne forbindelse vil Landbrug & Fødevarer ikke undlade at kommentere resultatet af 
forslagets behandling på mødet i ScoFCAH den 17. oktober, hvor forslaget kun opnåede 
støtte fra fire medlemslande herunder Danmark. Der blev på mødet fremsat krav om, 
at slagtekroppene skal afskylles efter mælkesyrebehandling. Dette giver ingen mening. 
Dels har EFSA udtalelsen fastslået, at der ikke er hverken fødevaresikkerhedsmæssige 
eller miljømæssige problemer ved den foreslåede mælkesyrebehandling. Dels er mælke-
syrens effekt mere bakteriostatisk end baktericid, hvilket betyder, at effekten ophører i det 
øjeblik mælkesyren fjernes, så hvis dette krav bliver gennemført, vil det være spild af res-
sourcer at gennemføre behandlingen.     
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