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Fødevarestyrelsen  

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

VEDR.:HØRING OVER UDKAST TIL VEJLEDNING OM VÆKSTHÆMNING AF LISTERIA 

MONOCYTOGENES 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 27. november 2012 om ovennævnte, Deres j. 

nr.: 2012-28-2301-01142/GUSL, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Vi skal indledningsvis udtrykke tilfredshed med, at der udstikkes vejledning på dette område, hvor 

væsentlige af de gældende bestemmelser i Forordning 2073/2005 om L. monocytogenes er uklare 

og modstridende. Dette har bevirket, at bestemmelser har været implementeret lidt forskelligt i 

virksomhederne og i de forskellige medlemslande. Det er først i løbet af det seneste 1-2 år, at der 

på europæisk plan er etableret en praktisk konsensus om, hvad der skulle have stået i 

forordningen. Fødevarestyrelsens vejledning vil derfor kommunikere fortolkninger, der er nye og vil 

medføre et stort pres på videncentrene i Danmark, hvis virksomhederne ikke får tilstrækkeligt tid til 

at fremskaffe den nødvendige dokumentation. Der må derfor gives virksomhederne den 

nødvendige tid til at fremskaffe den dokumentation, som vejledningen lægger op til.   

 

Titel 

Vejledningens titel stemmer ikke overens med indholdet. Der er tale om vejledning om 

holdbarhedsvurdering, ikke om væksthæmning. 

 

AFSSA´s vejledninger 

Vejledningen er i stor udstrækning baseret på de af AFSSA (referencelaboratoriet for listeria) 

udarbejdede vejledninger. Disse vejledninger blev færdiggjort i hast forud for en Codex vedtagelse 

af internationale mikrobiologiske kriterier for L. monocytogenes og betragtes derfor som 

mangelfulde og lidet brugervenlige - og på enkelte punkter i modstrid med forordningen.  

 

Der er igangsat en revision, som vi forventer, vil medføre tydeliggørelse og væsentlige ændringer.  

 

Vejledningerne er ikke kendt af danske virksomheder.  

 

I begge vejledninger er der angivet en disclaimer, at indholdet alene er til informationsformål og at 

de ikke på nogen måde er godkendt af EU-Kommissionen. Det kan derfor være vildledende at 

anføre ”EU  som en del af titlen. Det ville være mere korrekt at referere til AFSSA. 

Berørte afsnit omfatter: 

 Kapitel 5, afsnit 5 

 Kapitel 8.2, afsnit 5 

 Kapitel 12, afsnit 2 

 Kapitel 12.2, afsnit 1 

 Bilag 1 (kildeangivelser) 
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Nomenklatur 

Det er vigtigt at anvende korrekt nomenklatur. Der skal henvises enten til Listeria monocytogenes 

(eller L. monocytogenes) eller Listeria spp. – aldrig til blot ”Listeria”. 

 

Anvendt terminologi for undersøgelsesmetoder 

Da vejledningen består af en række forskelligartede metoder, der kan anvendes enkeltvis eller i 

kombination er det formålstjenligt, at de adskilles tydeligt ved navn/betegnelse. I udkastet er det 

svært at finde rundt, især fordi ”undersøgelse” anvendes i mange forskelligartede sammenhænge. 

Derudover anvendes holdbarhedsstudier  i titlen på referencelaboratoriets vejledninger. 

 

Da vi igennem et par år har samarbejdet med svenske mejerier herom skal foreslå følgende 

terminologi, hvor ”holdbarhedsvurdering” anvendes som den overordnede betegnelse. 

 

ANBEFALET BETEGNELSE KORT FORKLARING 

Teoretiske undersøgelser 

Litteraturstudier 

Generelle vækstforhold for fysisk/kemiske 

egenskaber  

Dokumentation, der er baseret på lærebøger, inkl. de 

undtagelser, der er nævnt i fodnoter i Forordningen 

Videnskabelig litteratur og forskningsdata 
Dokumentation, der er baseret på videnskabelig 

litteratur, inkl. ComBase Browser 

Prædiktiv modellering 

Generelle matematiske modeller SSSP, ComBase Predictor, PMP etc. 

Specifikke matematiske modeller 
Udviklet specifikt til pågældende produkttype, 

herunder modeller anbefalet i Branchekoder 

Vurdering på grundlag af historiske data 
Verifikationsdata genereret over tid (skal evt. 

kombineres med anden information) 

Eksperimentelle undersøgelser 

Holdbarhedsundersøgelse  
Rutinemæssig mikrobiologisk undersøgelse af indhold 

ved udløb af produktets holdbarhed (driftskontrol) 

Holdbarhedsprøvning Durability test 

Belastningsundersøgelse  Challenge test 

 

Berørte afsnit omfatter: 

Lokation Ændring 

Kap 5, Afsnit 2 

 

Når der refereres til undersøgelser i bilag 2 til Forordningen, bør de betegnes 

holdbarhedsvurderinger jf. vore bemærkninger til terminologi 

Kap 5, Afsnit 4  Holdbarhedsvurderingen Undersøgelserne skal ske efter forordningens…..” 

Kap 5, Afsnit 5 

 

”Virksomheden kan hente hjælp dels i AFSSAEU´s vejledning om 

holdbarhedsvurdering holdbarhedsstudier, som er rettet mod virksomhederne og 

vejleder om, hvordan virksomhederne kan opfylde kravene til dokumentation, dels i 

AFSSAEU´s tekniske vejledning om holdbarhedsvurdering holdbarhedsstudier, som 

er rettet mod laboratorierne.” 

Kap 5, Afsnit 6 

 

”….. besiddelse af dokumentation for de udførte holdbarhedsvurderinger 

undersøgelser……” 

Kap 5, Afsnit 8 ”….. samarbejde om at udføre holdbarhedsvurderingerne undersøgelserne.” 

Kap 7, Afsnit 2 

 

”…….bygge på en teoretiske undersøgelser, fx, holdbarhedsvurdering på grundlag 

af videnskabelig litteratur (se afsnit 9) og på vurdering af historiske data (se afsnit 
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10)” 

Kap 7, Afsnit 3 

 

”…… kan den bruge prædiktiv modellering matematiske modeller til at beregne 

vækst og reduktioner ……..eller få udført eksperimentelle forsøg undersøgelser (se 

afsnit 12)…….” 

Kap 11 (Se bemærkninger til kapitlet) 

Kap 12, Afsnit 1 

 

”…. være nødvendigt at udføre eksperimentelle specifikke undersøgelser, fx 

laboratorieundersøgelser,  for at….” 

Kap 12, Afsnit 2 

 

”Eksperimentelle undersøgelser undersøgelsen kan foretages på naturligt 

forurenede fødevarer (”Holdbarhedsundersøgelse” og ”Holdbarhedsprøvning” eller 

”Durability Studies”, se afsnit 12.1), eller på kunstigt forurenede fødevarer 

(”belastningsundersøgelse” eller ”Challenge Test”, se afsnit 12.2). Udformning …” 

 

Kap 12.2 (titel) 
”Undersøgelse af vækst på kunstigt inficerede produkter (”Belastningsforsøg” eller” 

Challenge-test forsøg”)” 

Kap 12.2, afsnit 1 
”…. . I AFSSA´s EU´s tekniske vejledning om holdbarhedsstudier 

holdbarhedsvurdering er der eksempler….. 

 

Kapitel 3. Virksomhedens forholdsregler overfor Listeria monocytogenes 

Afsnit 3 

Vi foreslår derfor, at sætningen: ”Hvilke krav, der bør stilles til råvarer, vil afhænge af produktet, de 

indgår i, og af produktionsprocessen” udgår. 

 

Begrundelse: Vi er ikke uenige i, at det er vigtigt at bruge råvarer af en god hygiejnisk kvalitet, men 

vi frygter at denne formulering vil føre til, at produktionsvirksomheder vil blive bedt om at 

dokumentere niveauet af Listeria monocytogenes i de modtagne råvarer.  De råvarer, der indkøbes 

af virksomheder, der normalt ikke oplever problemer med overskridelse af det mikrobiologiske 

kriterium, købes ikke ud fra specifikationer for indhold af Listeria monocytogenes.  Det er kendt, at 

L. monocytogenes også kan opformeres i produktionsmiljø, så selv råvarer med lavt indhold af 

denne bakterie sikrer ikke i forhold til overholdelse af de mikrobiologiske kriterier. 

 

Afsnit 4 

Nødvendig tilføjelse: 

”For varmebehandlede produkter, der understøtter vækst af L. monocytogenes, vil muligheden for 

forurening…………..” 

 

Afsnit 5 

Nødvendig tilføjelse: 

”Risikovurderinger peger på, at de produkter, hvor Listeria monocytogenes indholdet er af størst 

betydning, er færdigpakkede produkter med en lang holdbarhed og som understøtter vækst af L. 

monocytogenes, som fx visse bløde oste, røget fisk og visse varmebehandlede kødprodukter. ….” 

 

4. Mikrobiologiske kriterier for Listeria monocytogenes 

Generelt til kapitel 4 

Vi foreslår, at afsnittene opstilles i ”naturlig” rækkefølge, dvs. at afsnit 4.2, der omfatter produkter i 

kategori 1.3 kommer efter afsnittet, der omfatter produkter i kategori 1,2,  

 

Vi foreslår endvidere, at der i teksten i forbindelse med vækst af L. monocytogenes refereres til 

enten log-enhed (som i afsnit 4.2) eller antal (som i afsnit 4.3) 
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4.1 Produkter i kategori 1.1 

Anbefalet præcisering: 

”….. Det er produkter, hvor man ikke accepterer fund af Listeria monocytogenes.” 

 

Begrundelse: Vi har ikke nul-tolerance, men et kriterium, der holder eksponeringen meget lav. 

 

4.2 Produkter i kategori 1.3 - ikke vækst af Listeria monocytogenes 

Afsnit 3 

Anbefalet præcisering: 

”….. For disse undtagelser vil det normalt ikke være nødvendigt at gennemføre rutinemæssig 

prøveudtagning og teste, og der vil derfor heller ikke være behov for yderligere dokumentation.” 

 

Begrundelse: Dette er mere en vejledning i forståelse af forordningen end i dokumentation af 

holdbarhed. Derfor behov for en præcisering for, at brugeren ikke forvirres. 

 

Afsnit 4 

Vi er ikke overbeviste om, at L. monocytogenes ikke vokser i friske grøntsager som f.eks. persille, 

dild, som må betragtes som spiseklare.  

 

4.3 Produkter i kategori 1.2 - mulighed for vækst af Listeria monocytogenes 

Forklaringen mellem de to muligheder bør gøres tydeligere, også så der er bedre sammenhæng 

med beslutningstræet i Bilag 2. 

 

Pkt. 2) 

Sidste del af første sætning bør fjernes, da den kan forvirre når den sammenholdes med 

beslutningstræet i Bilag 2.  

 

Scenariet i pkt. 2 kan kun forekomme hvis virksomheden ikke har gennemført 

holdbarhedsvurderingen eller hvis en sådan er gennemført og den viser sig at væksten overstiger 

100 cfu/g (hvis væksten ikke oversteg 100/g ville vi være i scenarie 1). Det er kun den første 

situation, der er acceptabel. Den anden situation er ikke, da et sådant produkt jo ikke må 

markedsføres. Det vil i øvrigt under alle omstændigheder være nødvendigt at gennemføre en 

holdbarhedsvurdering for at finde ud af, om produktet er i kategori 1.2 eller 1.3, så scenarie 2 vil 

også omfatte produkter, hvor man ikke har(kan) demonstrere(t) om der er vækst/ikke vækst. 

 

Vi mener derfor, at vejledningen ville blive bedre, hvis det klart og præcist blev sagt, at scenarie 2 

gælder, hvor der ikke er gennemført en (fyldestgørende) holdbarhedsvurdering, fx 

”Virksomheden har ikke en holdbarhedsvurdering, der dokumenterer vækstforholdene af kan ikke 

dokumentere væksthæmning indenfor holdbarhedsperioden, og der er mulighed for, at Listeria 

monocytogenes kan vokse i produktet”. 

 

Afsnit 4 

Det bør tydeliggøres, at der menes fund i produktet før markedsføring, f.eks. ”Fund i 25g i produkter 

før de forlader virksomheden vil betyde, at produkterne ikke må markedsføres, og at allerede 

markedsførte produkter skal tilbagekaldes. 

Afsnit 5 

Det bør tydeliggøres, at der er tale om fund trods fravær i produktet før det forlod virksomheden, 

som følger: 
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”For produkter, der mangler dokumentation jf. mulighed 2), falder i denne kategori, er der ikke 

fastsat kriterier for L. monocytogenes i markedsføringsperioden. Det betyder, at konkrete fund i 

markedsførte produkter skal, uanset de måtte være testet fri før markedsføringen, vurderes efter 

artikel 14 i fødevareforordningen. I denne vurdering indgår tidspunktet for prøveudtagning og den 

resterende holdbarhedsperiode, idet indholdet af L. monocytogenes ikke må overstige 100 pr.g. 

ved udløb af holdbarhed”. 

 

5. Krav om dokumentation for holdbarhed og for væksthæmning  

Afsnit 2 

Vejledningen bør uddybe forordningens anvendelse af frasen ”hvis det er nødvendigt”. En sådan 

kunne f.eks. angive en overgangsperiode hvor denne dokumentation skal være på plads (f.eks. 6 

mdr. for teoretiske, 1 år for prædiktiv og 2 år for challenge tests) 

 

Afsnit 3 

Anbefalet præcisering: 

”Det betyder i praksis, at virksomhederne skal foretage en fyldestgørende undersøgelse af, om 

produkterne kan opfylde opfylder kriterierne for L. monocytogenes i hele holdbarhedsperioden. …..” 

 

Begrundelse: Der er tale om en validering, ikke en verificering (se Codex terminologi) 

 

Anbefalet præcisering: 

”…. Med fyldestgørende menes, at der skal etableres tilstrækkeligt grundlag for vurdering af 

væksten af L. monocytogenes i produkterne indplacering af produkterne i de forskellige kategorier i 

Mikrobiologiforordningen.” 

 

Begrundelse: Holdbarhedsundersøgelser har ikke til formål at kategorisere, men til at bestemme 

vækst/ikke vækst og væksthastighed 

 

Afsnit 5 

Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekode. Næste udgave 

af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. 

 

Afsnit 6 

Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekoder. Næste udgave 

af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. 

 

Afsnit 7 

Anbefalet præcisering:  

”…. ved forlængelse af holdbarhedsperioden og ved brug af nye produktions- og/eller 

pakkeprocesser pakkemetoder, som væsentlig ændrer risiko for forekomst eller opformering af L. 

monocytogenes.” 

 

Afsnit 8 

Anbefalet præcisering:  

”…..Det forudsætter dog, at produkterne ligner hinanden og har de samme kritiske fysisk/kemiske 

produktions parametre.” 

 

Begrundelse: Det er færdigvarens konserverende parametre, emballeringen og opbevaringen, der 

har betydning for, om L. monocytogenes formerer sig, ikke selve processen.  
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Afsnit 10 

Afsnittet bør fjernes, da det indebærer et unødvendigt arbejde. Det er markedet, der definerer 

produktsammensætning herunder evt. anvendelse af tilsætningsstoffer og i stor udstrækning 

produktionsmetode. Hvis der er problemer med at styre Listeria skal dette selvfølgelig tages op 

(bl.a. via holdbarhedsperiode), men det er en overdrivelse at alle virksomheder skal sigte mod at 

flytte alle produkter fra kategorien, hvor vækst af L. monocytogenes kan forekomme, til en anden 

kategori, hvor vækst er hæmmet eller reduceret. Det er simpelthen et forkert signal at sende. 

 

6. Hvornår skal virksomheden have dokumentation 

Vi har bemærket, at kategori 1.1 ikke er nævnt. Er der en særlig begrundelse herfor? 

 

7. Hvordan og hvor meget skal virksomheden dokumentere? 

Afsnit 2 

Konsekvensændring: 

”Dokumentationen bør tage højde for produkternes fysisk/kemiske egenskaber, fx pH og 

vandaktivitet (se afsnit 8), og den kan eventuelt bygge på en teoretiske undersøgelser, fx, 

holdbarhedsvurdering på grundlag af videnskabelig litteratur (se afsnit 9) og på vurdering af 

historiske data (se afsnit 10)”. 

 

Afsnit 3 

Anbefalet præcisering – opdelt i 3 afsnit: 

”Hvis virksomheden ikke umiddelbart ud fra disse oplysninger kan vurdere, om L. monocytogenes 

kan vokse i produktet i holdbarhedsperioden, kan den bruge prædiktiv modellering matematiske 

modeller til at beregne vækst og reduktioner (se afsnit 11). 

Hvis virksomheden ikke ud fra prædiktiv modellering kan vurdere, om L. monocytogenes 

kan vokse i produktet i holdbarhedsperioden, kan den udføre eller få udført eksperimentelle forsøg 

undersøgelser (se afsnit 12).  

Det er også muligt at kombinere de enkelte elementer.” 

. 

8. Kendskab til produktets fysisk/kemiske egenskaber  

 

Anbefalet korrektion: 

”……….Opbevaringsforholdene og holdbarhedsperioden vil ligeledes være af betydning.” 

 

Begrundelse: Tiden har ikke indflydelse på væksthastigheden, kun på slutkoncentrationen. 

 

8.1 PH og vandaktivitet 

Afsnit 3 

Nødvendig korrektion: 

”……….I emulsioner som majonæse og smør kan pH og vandaktivitet variere og kan være svære 

at måle.” 

 

Begrundelse: pH og vandaktivitet varierer ikke i smør pga. æltning før pakning.  

 

Afsnit 4 og 5 

Anbefalet præcisering: 

”Mikrobiologiforordningen angiver, at et produkt kan betragtes som stabiliseret mod vækst, hvis pH 

er mindre end eller lig 4,4, hvis vandaktiviteten er mindre end eller lig 0,92 eller ved en kombination 
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af et pH på højst 5,0 og en vandaktivitet på højst 0,94. Produkter, der har sådanne karakteristika, 

behøver ikke yderligere holdbarhedsvurdering uanset opbevaringstemperatur og andre hæmmende 

faktorer i øvrigt. 

Andre kombinationer end de nedenfor nævnte vil kunne accepteres, hvis der foreligger tilstrækkelig 

dokumentation for væksthæmning i form af litteratur eller forskningsdata. Til dokumentation af 

andre kombinationer af pH, vandaktivitet og temperatur kan man bl.a. anvende matematiske 

modeller, jf. afsnit 12.” 

 

Begrundelse: Isoleret set virker disse afsnit virker forvirrende - også selvom de er taget fra 

Forordningen – fordi ”ånden” i Fødevarestyrelsens vejledning er, at enhver kombination af pH hhv. 

aw med enhver anden parameter kan indgå i dokumentationen (se bl.a. kapitel 8.2-8.5). Vi er helt 

enige i denne linje. Formuleringerne i afsnit 4 og 5 giver imidlertid indryk af, at det kun er 

kombination af pH og aw, der kan accepteres og ikke fx kombinationer af aw og 

opbevaringstemperatur eller aw og laktat eller alle tre. De kombinationer, der er nævnt i 

Forordningen er universelle og uafhængigt af alle andre faktorer, herunder fødevaretype.  

 

I afsnit 5 refereres til ”nedenfor nævnte” kombinationer (indgår i den af os overstegne tekst 

ovenfor). Der menes vel ”ovenfor nævnte”? 

 

8.2 Temperatur 

Afsnit 3 og 4 

Fødevarer skal ifølge mærkningsreglerne forsynes med opbevaringsforskrift, hvilket i mange 

tilfælde er en konkret opbevaringstemperatur.  Vi har vanskeligt ved at forstå, at det er opfattelsen, 

at virksomheden skal dokumentere, hvordan den tager højde for temperaturstigninger i detailleddet 

og hos forbrugeren, når der netop er angivet en konkret opbevaringstemperatur som forudsætning 

for den anførte holdbarhed.  

Særligt mener vi mener ikke, at der bør refereres til en fransk undersøgelse.  I følge Danish Meat 

Research Institute er ¾ ved 5
o
C og ¼ ved 8

o
C absolut worst case for opbevaring af kødprodukter. 

Vi foreslår derfor, at afsnit 4 udgår.  

Vi skal anbefale, at der angives en reference for de 8 C for temperaturstigninger i kølemøbler i 

Danmark. 

 

Afsnit 5 

Det bør tilføjes, at produkt specifik vejledning også kan findes i visse branchekoder. Næste udgave 

af Branchekoden for Mejerivirksomheder indeholder omfattende vejledning for mælkeprodukter. 

 

8.4 Tilsætningsstoffer 

Anbefalet præcisering:  

”……Det kan være tilsætning af konserveringsmidler, fx nitrit eller syreregulerende stoffer og/eller 

organiske syrer…… 

 

Begrundelse: Det er kun de organiske syrer, der har virkning og ikke phosphater, baser og andre 

pH regulerende stoffer.  

 

Sidste sætning bør formuleres, så det fremgår at mælkesyrebakterierne anvendes som 

starterkulturer til fermenterede fødevarer, da biokonservering ikke anvendes i Danmark. 

 

8.5. Røgning  

Danish Meat Research Institute oplyser, at flydende røg også har effekt, som afhænger af 

mængden og kombination med andre hæmmende faktorer. 
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9. Videnskabelig litteratur og forskningsdata 

Følgende afsnit bør tilføjes: 

”ComBase Browser indeholder en database hvor man blandt mere end 50 000 resultater fra 

forskningsinstitutter og publikationer kan søge relevante data for vækst og overlevelse af en række 

af mikroorganismer under forskellige forhold. Disse data kan anvendes til udvikling af simple vækst- 

og reduktionsmodeller.” 

 

10. Brug af historiske data som dokumentation 

Generelt: 

Afsnit 10 beskriver reelt en kombination af 2 metoder, henholdsvis brug af historiske data og 

holdbarhedsundersøgelser, hvilket virker forvirrende. Holdbarhedsundersøgelser bør behandles i 

afsnit 12 (eksperimentelle undersøgelser) og ikke indgå som en del af historiske data. Se 

kommentarer til pkt. 2 nedenfor samt vore bemærkninger til afsnit 12 hvoraf fremgår forslag til 

hvordan holdbarhedsundersøgelser kan inkorporeres i. 

 

Pkt. 1 

Uanset dette, er den måde, som HACCP, verifikation og andre foranstaltninger beskrives på, noget 

forvirrende, og vi skal anbefale omformulering til prosa.  

Især skal fremhæves, at: 

 Vandaktivitet ikke er en proces parameter 

 Verifikation af HACCP omfatter meget andet (og væsentligere aktiviteter) end 

mikrobiologiske undersøgelser 

 Miljøprøver jf. 3. dot er verifikation af HACCP/GHP procedurer 

 

Det er ikke realistisk, at der skal foreligge analyseattester fra råvareleverandører eller egne 

analyser af råvarer for L. monocytogenes. Vi foreslår, at denne dot slettes. Hvis dette er relevant på 

konkrete fødevareområder, bør dette specificeres. 

 

Pkt. 2, afsnit 1, linje 1-7 

Det anføres, at det vil det være et krav, at der som supplement til historiske data er udført et 

tilstrækkeligt antal holdbarhedsundersøgelser.  Et sådant krav fremgår ikke af Forordningen og må 

anses for at være Fødevarestyrelsens egen holdning. L&F finder at dette krav er for ”firkantet” og 

bør gøres mere fleksibelt.  

 

Begrundelse: 

Generelt set, er denne metode kun værdiful, hvis der forventes forekomst i relativt høje niveauer.  

 I de tilfælde, hvor der ventes forekomst i relativt høje niveauer vi holdbarhedsundersøgelser 

have værdi, og L. monocytogenes vil overvejende sandsynligt allerede udgøre et problem i 

produktet/processen, hvilket normalt også vil kunne ses af de historiske data. 

 I de andre tilfælde, vil mikrobiologisk analyse ikke bidrage med nogen reel information til den 

samlede holdbarhedsvurdering, fordi alle analyseresultater vil vise <100 cfu/g. Dette kan bl.a. 

forklares ved, at forskellen mellem en verifikations resultat på ”ingen i 25g” og et 

valideringsresultat på <100 cfu/g er en faktor 10.000. Produkter med et vækstpotentiale på >4 

log i holdbarhedsperioden vil for længst være ”opdaget” via tilbagemeldinger fra markedet. Vi er 

derfor enige i udkastets linje 8-12 hvor det anføres, at ”krav til omfanget af de historiske data vil 

være forholdsmæssigt større, hvis der er tale om produkter, hvor L. monocytogenes kan 

forventes at forekomme i lavt niveau”.  

 

Konkret, bør første sætning ændres således: 
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”For at historiske data kan accepteres, skal vil det være et krav, at der som supplement til 

informationerne fra den løbende egenkontrol, jf. ovenstående. punkt 1, kombineres med information 

fra andre holdbarhedsvurderingsmetoder, fx information fra videnskabelig litteratur, 

holdbarhedsundersøgelse o. lign., således at den samlede vurdering er fyldestgørende er udført et 

tilstrækkeligt antal holdbarhedsundersøgelser, som viser, at L. monocytogenes ikke overstiger 100 

pr. g ved udløb af holdbarheden.” 

 

Begrundelse: L&F finder, at det vil være ligeså legitimt at kombinere historiske data med andre 

metoder til at tilvejebringe fyldestgørende information.  F.eks. er der tilfælde hvor information fra 

videnskabelig litteratur ikke findes fuldt ud fyldestgørende, og som kan gøres fyldestgørende ved 

supplering af historiske data jf. afsnit 10, punkt 1. I sådanne tilfælde vil det være overflødigt med 

holdbarhedsundersøgelser. 

Resten af afsnittet (linje 4-7) bør indgå i afsnit 12.  

 

Det fremgår af linje 5, at det specifikke antal holdbarhedsanalyser bl.a. afhænger af erfaring med 

virksomheden.  Holdbarhedsanalyserne må foretages ud fra virksomheden egne erfaringer og ikke 

fra den tilsynsførende generelle erfaring med virksomheden. Vi foreslår at ”…med virksomheden” 

udgår 

 

Pkt. 2, afsnit 1, linje 12-14 

Nødvendig korrektion: 

”Der bør ideelt foreligge verifikations resultater fra holdbarhedsforsøg på 100 partier af et 

repræsentativt udsnit af virksomhedens produkter. Undersøgelserne skal verificere, at produktionen 

foregår således, at L. monocytogenes ikke udgør en sundhedsrisiko.” 

 

Begrundelse: Der henvises til at formålet jf. 2. sætning er verifikation. Hvis der henvises til 100 

mikrobiologiske undersøgelser ved sidste holdbarhed, ligner metoden en holdbarhedsprøvning jf. 

afsnit 12.1. Et data sæt på 100 verifikations resultater er et ideelt vurderingsgrundlag for historiske 

data. 

 

Resultater fra 100 partier overstiger i øvrigt hvad vi mener, er rimeligt og vi savner en faglig 

begrundelse for dette antal. Det må komme an på en helhedsvurdering jf. pkt. 1 i kapitel 10. Vi skal 

her fremhæve betydningen af at inddrage miljøprøver fremfor færdigvareprøver som en del af 

vurderingsgrundlaget. 

 

Pkt. 2, afsnit 2 

Nødvendig korrektion: 

”For nogle virksomheder vil det ikke være muligt at fremvise 100 verifikations resultater 

holdbarhedsundersøgelser. Et mindre omfang kan accepteres, hvis der er foretaget 

holdbarhedsundersøgelser på mindst 20 partier pr. år for hver risikogruppe.” 

 

Begrundelse: Se bemærkning til afsnit 1, linje 12-14. Henvisning til årlige prøver bør fjernes fordi, 

der kan foretages en validering (engangsvurdering) i stedet for en løbende verificering.  

 

11. Matematiske modeller for udvikling af Listeria i en fødevare 

Dette afsnit bør omstruktureres under et ”kapitel 11: Prædiktiv modellering for udvikling af Listeria i 

en fødevare”, der omfatter et kap. 11.1: Generelle matematiske modeller” og et kap. 11.2 

”Specifikke matematiske modeller”. 

Det kan oplyses, at Growth Predictor ikke længere findes som et selvstændigt program, men er en 

del af Combase Predictor 
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Den nuværende tekst tilpasses således: 

 

Afsnit 1-4 udgør indledningen til kapitel 11.1 og 11.2 

 

Før afsnit 4 indsættes et ny afsnit som følger: 

” 11.1 Generelle matematiske modeller  

Visse computerprogrammer med matematiske modeller har desværre en tendens til at overvurdere  

bakteriernes vækstmulighed. Det skyldes bl.a., at nogle programmer kun beregner vækst på 

forholdsvis få parametre, og at andre hæmmende faktorer ikke kommer med i beregningerne. Der 

er derfor stor forskel på programmernes evne til at forudsige den reelle vækst i produktet, og det er 

vigtigt at kende programmernes begrænsning. Endvidere er der ikke brugbare modeller for alle 

typer produkter. 

Software til beregning af mikrobiel vækst og inaktivering Der er en række laboratorier og 

institutioner, der udfører matematisk modellering, og nogle modeller er frit tilgængelige på nettet, fx: 

 Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP) software v. 3.1 (link: http://sssp.dtuaqua.dk/) 

 Combase predictor ( link: http://modelling.combase.cc ) 

 Growth Predictor (link: www.Ifr.ac.uk/safety/growthpredictor ) 

 Pathogen Modelling Programme (http://ars.usda.gov/services/docs.htm?docid=6786 ) 

Herudover er der kommercielt tilgængelige modeller, fx DMRI´s model (primært kødprodukter) på 

http://e-smiley.dk.” 

I de fleste tilfælde bygger de anvendte modeller på resultater fra eksperimenter i bouillon. Derfor 

har de Visse computerprogrammer med matematiske modeller har desværre en tendens til at 

overvurdere  bakteriernes vækstmulighed. Det skyldes også bl.a., at nogle programmer kun 

beregner vækst på forholdsvis få parametre, og at andre hæmmende faktorer ikke kommer med i 

beregningerne. Der er derfor stor forskel på programmernes evne til at forudsige den reelle vækst i 

produktet, og det er vigtigt at kende programmernes begrænsning. Endvidere er der ikke brugbare 

modeller for alle typer produkter. 

Der er en række laboratorier og institutioner, der udfører matematisk modellering, og nogle 

modeller er frit tilgængelige på nettet, fx: 

 Seafood Spoilage and Safety Predictor (SSSP) software v. 3.1 (link: http://sssp.dtuaqua.dk/) 

 Combase predictor ( link: http://modelling.combase.cc ) 

 Growth Predictor (link: www.Ifr.ac.uk/safety/growthpredictor ) 

 Pathogen Modelling Programme (http://ars.usda.gov/services/docs.htm?docid=6786 ) 

Herudover er der kommercielt tilgængelige modeller, fx DMRI´s model (primært kødprodukter) på 

http://e-smiley.dk.” 

Fordelene ved disse software er, at de giver hurtig respons, er brugervenlige og giver svar i form af 

grafer og værdier. 

Det er ofte fordelagtigt at anvende flere forskellige programmer.” 

 

I slutningen af kapitlet indsættes et ny afsnit som følger: 

 

”11.2 Specifikke matematiske modeller 

Vækstdata for specifikke fødevarer fra litteraturen ligger enten som matematiske vækstformler eller 

som målingsresultater over et tidsforløb, evt. med beregnet nølefase og maksimal væksthastighed.  

Disse kan omsættes til specifikke vækstmodeller ved at indsætte de rå måledata i softwaren 

”DMFit”, der også er frit tilgængelig på internettet. DMFit kan udregne vækstkurve type (liniær, 

eksponentiel etc.), nølefase og µmax.  
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Disse data kan sammenstilles med resultatet fra ComBase Predictor, og om muligt, kan der findes 

en omregningsfaktor mellem de to forløb, hvorved den tilpassede ComBase model kan anvendes til 

andre simuleringer på lignende produkter. 

Visse branchekoder giver mere detaljeret vejledning på denne metode” 

 

12. Eksperimentelle undersøgelser af vækstmuligheder 

Afsnit 3 

Nødvendig ændring: 

”Der er ikke specifikke krav til, hvem der kan udføre disse undersøgelser, men udvalgt 

undersøgelsesdesign bør begrundes de bør udføres som akkrediteret prøvning. I modsætning til 

brug af EDB-modeller er laboratorieforsøg relativt dyre.” 

 

Begrundelse: Forordningen kræver ikke akkreditering. L&F finder, at dette krav er unødvendigt 

sammenlignet med dokumentationskravene til de øvrige vurderingsmetoder. Det må være 

tilstrækkeligt, at der foreligger en begrundelse for hvordan undersøgelsen er designet. Vi henviser 

også til, at bl.a. belastningsprøvning af Arla Foods råmælksost ikke blev gennemført af akkrediteret 

laboratorie; Visse af de mikrobiologiske undersøgelser, der indgik i undersøgelsen blev foretaget på 

akkrediteret laboratoriet. 

 

12.1 Undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter (Durability studies) 

Titel 

Anbefalet ændring: 

”Undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter (Durability studies)” 

Begrundelse: Jf. vores bemærkning nedenfor. 

 

Afsnit 1 & 2 & 4 

Der er stor forvirring om forskellen mellem holdbarhedsundersøgelser omtalt i kapitel 10 og 

durability studies omtalt i kapitel 12.  Der er megen overlab og formålene synes ikke klare, ej heller 

det faglige grundlag.  

Vi forslår en simplere og klarere tekst som vi foreslår, erstatter afsnittene 1, 2 og 4 (se 

kommentarer til afsnit 10): 

 

Holdbarhedsprøvning, finder vi ikke skal anvendes på L. monocytogenes medmindre der er tale om 

hyppig forekomst. Hvad der forstås ved ”hyppig forekomst” bør specificeres – vi forslår en 

prævalens på mere end 10 %. 

 

”Holdbarhedsvurdering på grundlag af undersøgelse af vækst på naturligt forurenede produkter kan 

som udgangspunkt gennemføres ved følgende metoder: 

 Holdbarhedsundersøgelse bestående af en rutinemæssig mikrobiologisk driftskontrol 

(verificering, der) gennemføres ved udløb af holdbarhedsperioden), der viser, at L. 

monocytogenes ikke overstiger 100 pr. g.   

Hvis disse undersøgelser skal accepteres som supplerende dokumentation sammen med 

historiske data (se kapitel 10), skal der foreligge analyseresultater fra mindst 5 partier. Det er 

ikke muligt at angive et specifikt antal analyser, der skal indgå i denne form for dokumentation, 

fordi det vil afhænge af produktionsprocessen, produktets karakter, dokumentation af anden 

egenkontrol og erfaring.  

Der skal der være udtaget fem prøver fra hvert parti, der undersøges, hvoraf Listeria 

monocytogenes højst må være påvist i mindst en af prøverne. Det vil dog også være et krav, at 

der i nogle af disse undersøgelser er taget højde for forudsigelige temperaturstigninger under 

distribution og i detailleddet.  
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 Holdbarhedsprøvning (Durability studies) bestående af et forsøgsforløb baseret på 

bestemmelse af mikrobiologiske undersøgelser ved afslutning af produktionen og løbende indtil 

udløb af holdbarhed. Holdbarhedsprøvning på naturlig inficeret materiale vil give det bedste 

billede af vækstmulighederne i et produkt. Denne undersøgelse er kun anvendelig, hvis 

forekomsten af partier, der forventes at indeholde L. monocytogenes i kvantitative, målelige 

mængder, er relativ hyppig (>10 %). Hvis forekomsten er lav, er denne fremgangsmåde usikker 

og bekostelig. Antallet af prøver afhænger af hvor stor sikkerhed, man ønsker. Se også tabel 2 i 

bilag 1, som med 95 % sikkerhed viser den forventede andel af prøver over 100 L. 

monocytogenes/g i et parti, baseret på stikprøveplaner med henholdsvis 20 og 100 prøver. 

Holdbarhedsprøvning gentages, når der sker ændringer i proces, produktsammensætning 

og/eller holdbarhed.” 

 

13. Når dokumentationen foreligger 

Afsnit 2 

Afsnittet bør fjernes. Der er tale om gentagelse og som nævnt i vore bemærkninger til afsnit 10, 

finder L&F det for firkantet at kræve holdbarhedsundersøgelser, når dokumentationen udelukkende 

er baseret på historiske data. 

 

Afsnit 3 

Det bør tilføjes, at visse branchekoder indeholder hel eller delvis dokumentation. Vi undrer os over, 

at det fremgår, at dokumentationen skal være vurderet og accepteret af fødevarekontrollen som 

fyldestgørende. Dette er et skridt væk fra anerkendelse af princippet om egenkontrol. Den sidste 

sætning bør derfor udgå.  

 

Nyt afsnit 

Det bør angives hvornår holdbarhedsvurderinger bør gentages, f.eks. 

”Holdbarhedsvurdering gentages i forbindelse med tilsigtede ændringer  

 i processen (f.eks. ændrede temperaturer og tider i de enkelte trin) 

 af mærkede holdbarhedstider og/eller opbevaringsforhold  

 i ingredienser  

 af pakkematerialer 

 væsentlige ændringer i kvaliteten af råvaren, der anvendes  

 i tilsigtet anvendelse (f.eks. ændret fødevarekategori)” 

 

Bilag 1 

Vi tvivler på værdien af tabel 1 og mener endvidere, at flere af de anførte oplysninger ikke er 

korrekte. Bl.a. opnås langt over 6D reduktion i kødprodukter og mælkeprodukter ved 70
o
C i 2 min 

(et sted mellem 13 og 74 afhængig af valgt D-værdi). 

 

Der bør tilføjes en forklaring til eller uddybning af indholdet i Tabel 2. 

 

Bilag 2 

Det bør være muligt at dokumentere, at L. monocytogenes elimineres ved varmebehandling og ikke 

kan tilføres efterfølgende (f.eks. når et produkt varmebehandles i emballagen og sælges som 

sådan), 

 

Det fremgår i ”kriterier-kasserne”, at virksomhederne skal sikre lavt indhold i råvarerne. Dette giver, 

som tidligere nævnt ikke mening i forhold til varmebehandlede produkter, men er relevant for ikke 

varmebehandlede produkter.  
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I sidste kasse anden bullet foreslår vi teksten formuleret til: gennemføre beregninger med 

matematiske modeller repræsentative for deres produkter. 

 

Beslutningstræet bør tilpasses vore bemærkninger, herunder til anvendt terminologi. 

 

Undertegnede vil gerne uddybe ovenstående ved et møde. 

 

Med venlig hilsen 

 
Linda M Jensen og Claus Heggum 
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