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Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. - j.nr.: 2011-20-2301-00866/GUS 

 

Landbrug og Fødevarer herunder Videncentret for Landbrug, Kvæg har følgende kommentarer til 

høringen vedrørende ændringen af bekendtgørelsen om salmonella hos kvæg. 

 

§ 8: Vi ser gerne, at der hurtigst bliver udarbejdet en vejledning til håndtering af kritisk resistente 

salmonella hos kvæg. 

 

§ 11 og § 14, stk. 1 er identiske. § 14 stk. 2 kan med fordel flyttes op som §11 stk. 2 og §14 kan 

dermed fjernes. 

 

§ 13 er ikke i overensstemmelse med bilag 1, Kap. 3 nr. 16. 

 

§ 16 m.fl.: Generelt er kravet til laboratorier om undersøgelse af materiale for salmonella, både 

bakteriologiske og serologiske undersøgelser ændret fra godkendt laboratorium til akkrediteret la-

boratorium. Det mener vi ikke er hensigtsmæssigt i forhold til kvaliteten samt i overvågningsmæssig 

henseende kontinuiteten af undersøgelsesresultaterne. Vi ser fortsat gerne, at laboratorier godken-

des efter indstilling fra referencelaboratoriet og ikke blot skal stå til ansvar for et akkrediteringsbu-

reau. 

 

§ 18 og § 19 m.fl.: Ansvaret for at laboratorieresultater indberettes til Kvægdatabasen eller Zoono-

seregistret bør påhvile indsenderen, hvilket således kan være besætningsejeren, dyrlægen eller 

virksomheden, og teksten bør derfor ændres til: Indsenderen af prøven er ansvarlig for… . 

 

Bilag 1, kap. 1, nr. 5: ”… i overensstemmelse med reglerne i nr. 27-29” rettes til ”… i overens-

stemmelse med reglerne i nr. 28-30”. 

 

Bilag 1, kap. 3, nr. 18: Niveauet ukendt er ikke tildelt ejendomme siden 16. marts 2006:  

En mælkeleverende ejendom er placeret i niveau ukendt, når der fra dennes kreaturbesætning pr. 

6. marts 2006 og siden ikke er blevet udtaget det krævede antal blodprøver i besætningen til ni-

veauplacering, og der ikke er påvist antistofniveauer over de gældende grænseværdier i nogen 

prøver. 

 

Bilag 1, nyt pkt.23 

Tomme ejendomme 

23) Ejendomme, der har været tomme for dyr i min. 12 mdr. kan placeres jf. det laveste salmonel-

laniveau, som de indflyttede har haft. Hvis ejendommen har stået tom i mindre end 12 mdr., opret-

holdes det eksisterende niveau. 
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Bilag 1, kap. 4, nr. 25: Det er aftalt efter indstilling fra teknikergruppen, at prøvefrekvensen for 

tankmælk kan nedsættes således, at de sidste 4 prøver skal være udtaget indenfor en periode på 

18 måneder. 

 

Bilag 1, kap. 4, nr. 31: Det er aftalt efter indstilling fra teknikergruppen, at prøvefrekvensen for 

slagteblodprøver kan nedsættes således, at der ikke udtages prøve, hvis der i besætningen har 

været foretaget undersøgelse for antistoffer indenfor de sidste 180 dage, eller hvis der er undersøgt 

mindst 8 blodprøver indenfor de seneste 24 måneder. 

 

Kunne man tilføje nedenstående som en pind 7) efter kapitel 1 i bilag 2? 

7) Ejendomme i niveau 2R, der har været tomme for dyr i min. 12 mdr. kan placeres jf. det laveste 

salmonellaniveau, som de indflyttede har haft. Hvis ejendommen har stået tom i mindre end 12 

mdr., opretholdes niveau 2R. 

 

Bilag 3 kap. 4, nr. 11: Hvis der på samme dag leveres slagtedyr fra flere besætninger under offent-

ligt tilsyn p.g.a. Salmonella Dublin, kan de ikke alle slagtes til sidst. Teksten bør ændres til: …altid 

slagtes efter besætninger, som ikke er underlagt krav om særslagtning p.g.a. Salmonella Dublin. 

 

Bilag 3 kap. 4, nr. 13: Sidste sætning bør ændres til: Såfremt det viser sig umuligt at fjerne forure-

ningen, skal slagtekroppen henvises direkte til kassation.  

Bilag 3 kap. 6: ”Slagteaffald” og ”andre kassater” bør ændres til biprodukter, så det stemmer 

overens med forordninger. 

 

Bilag 3 kap. 7, nr. 27: Tungerodskød og tarmsæt er ifølge forordning 999/2001 specificeret risiko-

materiale og må derfor ikke anvendes til konsum eller foder. 

 

Bilag 6 kap. 1, nr. 2: Udvælgelsen skal foregå således, at begge sider af slagtekroppen… bør 

ændres til Udvælgelsen skal foregå således, at begge halvdele af slagtekroppen…  

 

Med venlig hilsen 
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