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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: høring over udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin 

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 25. september 2014 om ovenstående, Deres j. 

nr.: 2014-28-31-00045/BEFOL, skal Landbrug & Fødevarer oplyse, at vi har nedenstående 

bemærkninger og spørgsmål til bekendtgørelsesudkastet. Vi opfordrer til en nærmere drøftelse af 

de pågældende bemærkninger, både hvad angår uklarheder og uenigheder. 

 

 Kapitel 1 Område og definitioner  

§ 2, punkt 12) 

Salmonella Cholerasuis er blevet inkluderet i gruppen af handelstyper. Vi er ikke enige i 

denne gruppering, og mener ikke, at det er blevet aftalt, at S. Cholerasuis skal indgå i 

gruppen. 

 

§ 2, punkt 14) 

Vi mener, at der er fejl i definitionen af grupperinger. Teksten bør lyde: 

”Salmonellakategori: ud fra bakteriologiske og serologiske resultater kategoriseres 

besætninger som salmonellanegative (kategori A) eller salmonellapositive (kategori B 

eller C). Salmonellapositive besætninger er 1) positive med handelstyper og/eller 

serologisk positive (kategori C) eller 2) positive med andre typer end handelstyper 

(kategori B).” 

 

§ 2, punkt 19) 

Vi finder formuleringen uklar. Den bør omformuleres og evt. suppleres med formlen (se 

nedenfor): 

Der er undersøgt en alternativ udpegningsmodel, hvor udpegningsmodellen ændres, 

således at index’et beregnes med sidste måneds prøver vægtet pr. prøve i stedet for som 

procent positive. Forskellige vægtninger er blevet undersøgt, og den mest optimale blev 

fundet, når sidste måneds prøver blev tildelt vægten 5. Formlen for en sådan udpegning 

ser således ud: (5*y1+y2+y3)/(5*n1+n2+n3). Vægten bliver således ikke kun et resultat af 

måneden, men også af hvor mange prøver, der er udtaget.  I modsætning til det 

nuværende system, er der altid anvendt 3 måneders resultater til index-beregning.  Hvis 

der for eksempel ikke var prøver i måneden 3 måneder tidligere, er resultater fra 4. 

måned anvendt. 1-prøvereglen er også anvendt.  

 

Kapitel 3, Overvågning af besætninger 

§ 9, punkt 3) 

Dette punkt er en ændring i forhold til det oprindelige program, og vi har tidligere anfægtet 

denne ændring og har nedenstående bemærkninger hertil: 

Vi har set på dokumentationen fra CGI (afsnit 72.977). Programmeringen af RBOV for 

besætninger, der skal ud af RBOV i pkt. 7 er beskrevet på samme måde, som i det gamle 
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IBM-system. Men ændringen kommer ind som beskrevet i pkt. 8, hvor besætninger, der 

har leveret grise til slagtning en måned, men ikke har et analyseresultat, bliver smidt ud af 

RBOV. Det er en markant ændring af systemet. Denne ændring koster erhvervet penge, 

da den medfører øgede udgifter til analyser uden at give øget sikkerhed. 

Besætninger uden analyseresultat, men med levering bliver smidt ud, mens besætninger, 

der ikke har leveret, får lov til at blive stående. Dette er ikke logisk. Sammenhængen 

mellem de enkelte måneders kødsaftprøver vil være stærkere, hvis besætningen har 

leveret, men ikke er prøvet, end hvis besætningen ikke har leveret. En besætning, der 

ikke har leveret, vil ofte have været tømt, og derfor kan der være tale om helt nye grise. 

Erfaringsmæssigt er der stadig god sammenhæng, selvom besætningen har været tømt, 

men sammenhængen må antages at være endnu bedre, hvis besætningen ikke har 

været tømt.  

Men hvordan ser det her så ud, hvis en besætning har leveret, har fået taget en prøve, 

men den kikser. Denne besætning bliver stående i RBOV. Men den er vel lige så ”slem” 

som en besætning, der har leveret, men ikke har fået taget en prøve? 

L&F vil opfordre til, at RBOV bliver programmeret, som det oprindeligt var.  

 

§ 10, stk. 5, punkt 1) og punkt 2) 

Det er blevet vanskeligere at få dispensation fra krav om kortlægning som følge af 

negative kødsaftprøver, idet reglerne for risikobaseret overvågning er ændret jf. § 9, 

punkt 3) 

 

§ 10, stk. 5. punkt 5) 

Vi mener, at kortlægningsprøver bør gælde i 6 måneder, hvilket svarer til 

påbudsperioden. 

 

§ 14, stk. 1. 

Vi mener, at det er producentens og ikke avlsorganisationernes ansvar, at der bliver 

udtaget blodprøver til undersøgelse for salmonella-antistoffer. 

 

Kapitel 7, Håndtering af prøver 

§ 29  

Teksten ændrer den ansvarlige for besvarelsen af resultater fra at være laboratoriet til, at 

det er indsenderen af prøverne, der er ansvarlig. Vi mener, at det skal fastholdes, at det 

er laboratoriet, der er ansvarlig for at returnere analysesvaret på modtagne prøver til 

indsenderen af prøverne. 
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Bilag 1, Kapitel 2, Serologisk overvågning på svineslagterierne – kødsaftprøver, 

Indsendelse af prøver 

10) 

I udkastet til bekendtgørelsen fastlægges en frist for indsendelse af prøver på 2 dage for 

slagterier, der slagter mere end 500.000 svin om året. Vi mener, at denne frist er for kort, 

idet der således skal indsendes prøver 3 gange om ugen, og fra fredagsslagtninger skal 

prøverne sendes lørdag. Fristen bør ændres til, at indsendelse skal ske 2 gange om 

ugen. For uger, hvor der er 2 helligdage eller flere, skal der kun indsendes kødsaftprøver 

en enkelt gang. 

 

 

Bilag 4, Salmonellakategorisering af besætninger 

 

L&F har indsat rettelser i tabellens i 4., 9. og 12. række  

 

 

Status skal være B og frekvensen 6 

måneder jf. kategorisering af 

slagtesvinebesætninger 
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Bilag 5, Særslagtning, Kapitel 6, Disponering af slagteaffald m.v. 

Punkt 19) til og med 21) 

I høringsbrevet står anført, at ”kapitlet er opstillingsmæssigt ændret, således at de 

forskellige typer af slagtebiprodukter tydeliggøres samt de forskellige håndteringskrav 

hertil.” Vi har nedenstående kommentarer til denne ændring: 

Punkt 19) c): Punktet bør udgå af teksten. I tilfælde af hygiejnebrist træder generelle 

hygiejneregler i kraft.  

Punkt 19) d): Punktet bør udgå af teksten, idet dette krav er indeholdt i punkt 19) b). 

Punkt 20): I den nye tekst savner vi angivelse af mave-tarmsæt og til tunger og 

tungerodskød. Der vil ikke være tale om, at plucks bliver henvist til tørsaltning, som det 

står i dette punkt, så mave-tarmsæt samt tunger og tungerodskød bør indsættes, som det 

står i den gældende tekst. 

 

Bilag 6, Svaberprøver – særslagtningsbesætninger med svin, Kapitel 3, 

Prøveudtagning 

I udkastet til bekendtgørelsen er hele punkt7 a) til f) slettet i forhold til den gældende 

bekendtgørelse, som dækker beskrivelsen af, hvordan prøverne skal udtages. 

Vi mener, at dette punkt skal indsættes igen, idet der ikke kan sikres en defineret og 

standardiseret prøveudtagning, når proceduren ikke er beskrevet. Vi mener endvidere, at 

det er bekymrende, at sletningen af punktet ikke er nævnt i høringsbrevet, idet det må 

betragtes som en væsentlig ændring. 

 

Bilag 7, Ferskkødsovervågning (svaberprøver),  

Kapitel 2, Prøveudtagning 

I udkastet til bekendtgørelsen er også her slettet hele det punkt, 5 a) til g) i den gældende 

bekendtgørelse, som dækker beskrivelsen af, hvordan prøverne skal udtages. 

Status skal være B og frekvensen 6 måneder jf. 

kategorisering af slagtesvinebesætninger 
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Vi mener, at dette punkt skal indsættes igen, idet der ikke kan sikres en defineret og 

standardiseret prøveudtagning, når proceduren ikke er beskrevet.  Vi mener endvidere, at 

det er bekymrende, at sletningen af punktet ikke er nævnt i høringsbrevet, idet det må 

betragtes som en væsentlig ændring. 

 

Kapitel 3: Punkt 6  

Tekst vedr. prøver til eksterne laboratorier er faldet ud. Eller, det er i hvert fald ikke med på 

ændringslisten. 

 

Kapitel 4, prøveundersøgelse m.v. 

I udkastet til bekendtgørelsen er punkterne 9), 10) og 11) slettet i forhold til den 

gældende bekendtgørelse 

Vi mener, at punkterne 9), 10) og 11) fra den gældende tekst bør indsættes i den nye 

bekendtgørelse, så der sikres en ensartet håndtering af prøver og analysesvar. Vi mener 

endvidere, at det er bekymrende, at sletningen af punktet ikke er nævnt i høringsbrevet, 

idet det må betragtes som en væsentlig ændring. 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 
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