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Fødevarestyrelsen Kontor for Foder og Fødevaresikkerhed 
Mail sendt til: hoering@fvst.dk 
 
Materialet er også sendt på mail til: Pernille Sørensen (pes@fvst.dk) og Gudrun Sandø 
(gus@fvst.dk). 

Høringssvar fra Landbrug & Fødevarer vedr. bekendtgørelse om salmonella hos svin 
 
På vegne af Landbrug og Fødevarer sendes høringssvar på ovennævnte bekendtgørelse.  
 
Kapitel 1:  
 
§ 2, 15) 
L&F foreslår, at der skrives ” .. har et slagtesvineindeks på 40” og op til 65. 
 
§2, 19)  
L&F foreslår, at der skrives ”Slagtesvineindekset  nyberegnes den 7. hverdag i hver måned” og er 
godkendt den 9. hverdag i hver måned. 
 
Kapitel 3: 
§ 9, 4) 
Det er en ændring og skærpelse af gældende regler, som ikke har været drøftet i Teknikergruppen. 
Denne ændring vil medføre en betydelig forringelse af den risikobaserede overvågning.  
 
Besætninger, hvor der ikke er resultater, er indeholdt i 3). 
 
§10, stk. 5 
Besætninger med integreret produktion bliver kategoriseret som positive, såfremt besætningens 
slagtesvin kommer i niveau 2 eller 3. L&F er af den opfattelse, at der ikke tilføres ny viden ved at 
kortlægge sådanne besætninger. Desuden anvendes resultaterne af kortlægningerne i yderst 
begrænset omfang. Et fund af fx S. Typhimurium vil således ikke ændre besætningens salmonella-
kategori. 
 
§11, stk. 3 
Landbrug & Fødevarer sikrer at kategoriseringen offentliggøres, da det sker via SPF-SuS. 
 

mailto:hoering@fvst.dk
mailto:pes@fvst.dk


Side 2 af 2 
 

  

 
Kapitel 7: 
 
§ 29, stk. 2  
L&F finder formuleringen misvisende, idet et slagteri i dag ikke har mulighed for at overføre fx 
resultater af kødsaftprøver til Zoonoseregisteret. Disse resultater tilgår ikke slagteriet  fra 
laboratoriet. Det er heller ikke muligt for en besætningsejer at overføre fx resultater af en 
kortlægningsundersøgelse til Zoonoseregisteret. Det er kun laboratorierne, der kan overføre 
resultater til Zoonoseregisteret. 
 
§ 30 
L&F finder formuleringen misvisende og forstår ikke, hvorfor fx serologiske resultater iht. § 15 skal 
indberettes af besætningsansvarlige til FVST. Skal ejeren sende laboratoriesvaret FVST? 
 
Kapitel 9: 
 
§ 33, stk. 2 
Forudsætningen for at en besætning kan blive flyttet til niveau 1 er, at ejendommen har været tom 
for grise i mindst 6 måneder. Derfor skal der ikke være krav om, at anmodning skal fremsættes 
umiddelbart før, der igen sættes grise ind. Det vil være tilstrækkeligt, at dette krav fremsættes, når 
der igen skal leveres grise til slagtning.  
 
Bilag 4: 
 
Under tabel 1: 
”… der er serologisk reaktion mod salmonella.” svarende til niveau 2 eller 3. 
 
Bilag 7, kapitel 2, prøveudtagning, 6), d) 
Der er tilføjet ”..efter ISO 17604:2003.’” Det bør ændres til: ”…efter ISO 17604:2003 eller anden 
metode valideret op mod denne og fundet ligeværdig”. 
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