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Fødevarestyrelsen 

Stationsparken 31-33 

2600 Glostrup 

Vedr.: Høring over ændring af Fødevarestyrelsens vejledning om fødevarehygiejne  

 

Med henvisning til Fødevarestyrelsens skrivelse af 30. april 2015 om ovenstående, Deres sagsnr.: 

2015-28-33-00051, skal Landbrug & Fødevarer bemærke følgende: 

 

Vi er umiddelbart uforstående over for den foreslåede generelle ændring af de danske procedure 

vedr. håndtering af gødningsforureninger på slagterierne, da der ikke er sket ændringer i EU 

forordningerne på dette område. Det er helt afgørende vigtigt, at erhvervet i Danmark ikke 

pålægges byrder, der fastsættes iht. nationale bestemmelser, som går ud over EU-reguleringen, og 

dermed påvirker konkurrenceevnen i negativ retning.  

 

Vi er naturligvis helt enige i, at reduktion og eliminering af gødningsforurening er et vigtigt 

fokusområde i slagteprocessen. Vi er positive over for muligheder for evt. lokale tilpasninger vedr. 

fjernelse af gødningsforurening før PM-kontrollen, såfremt slagteriet vurderer, at dette giver bedre 

effekt for så vidt angår minimering af forurening samt er økonomisk rentabelt. 

 

Vi ønsker af flere grunde, som også fremgår nedenfor og i det følgende, at vejledningen netop skal 

afspejle denne mulighed for lokale tilpasninger og vurderinger, og derfor er vi grundlæggende 

uenige i, at styrelsen med den foreslåede ændring pålægger en generel pligt for virksomhederne til 

i alle tilfælde at fjerne forurening før slagtekroppen fremvises til PM-kontrol.   

 

Hertil kommer, at en ændret praksis på slagterierne vil medføre betydelige og mærkbare 

omkostninger.  

 

Derfor er den foreslåede ændring ikke acceptabel. 

 

Vi foreslår i stedet følgende formulering af pkt.  43.2. Fjernelse af synlig fækal 

kontaminering 

”Virksomheden skal have procedurer, der sikrer, at kødet ikke forurenes under den 

slagtemæssige behandling. 

  

Hvis slagtekroppene forurenes med fækalier under den slagtemæssige behandling, er det 

virksomhedens ansvar, at forureningen omgående fjernes ved afskæring eller lignende 

metoder med ligestillet virkning. Som eksempel kan fjernelse af fækal forurening ved brug 

af dampsug betragtes som en metode med samme virkning som afskæring. 

  

Fjernelse af forurening skal foretages hygiejnisk forsvarligt og kan foretages før 

slagtekroppene med organer fremvises til PM-kontrollen. Der må ikke afskæres dele, der 

har betydning for slagtekroppenes og organernes helhed. 
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Virksomheden skal have procedurer for en hygiejnisk håndtering af gødningsforurenede 

kroppe og organer, herunder forureninger med et omfang, som umuliggør udrensningen 

før PM-kontrollen.” 

 

Nedenfor gives yderligere baggrund og argumentation for den foreslåede formulering og dermed 

muligheden for både at bibeholde eksisterende praksis og evt. foretage lokale ændringer; som det 

fremgår med baggrund i de USA godkendte svineslagterier. 

  

De USA godkendte svineslagterier har igennem mange år arbejdet seriøst med tiltag til 

forebyggelse og reduktion af gødningsforurening i et konstruktivt samarbejde med den 

lokale tilsynsmyndighed (kødkontrollen på slagterier), herunder brug af procedurer og 

processer, der sikrer, at kødet ikke forurenes. Det har resulteret i en meget lav forekomst 

af gødningsforurening på svineslagterierne. Virksomhederne har god erfaring med 

opfølgning, der er målrettet forholdene på de enkelte svineslagterier med fokus på at 

finde og forebygge fejl, der kan medføre forurening. Ligeledes er der god nytteværdi af 

både virksomhedernes og kødkontrollens registreringer af gødningsforurening til brug ved 

opfølgning, trend analyser mv.  

  

Der er derfor behov for, at svineslagterierne fortsat kan vælge at udrensning af 

gødningsforurening sker i overensstemmelse med gældende praksis i dag, herunder 

mulighed for at vurdere, hvornår det er hensigtsmæssigt at fjerne gødningen, dvs. før 

eller efter PM kontrollen.  

 

Det skal bemærkes at svineslagterierne i dag betaler for kødkontrollens registrering. Hvis 

det er styrelsens holdning, at denne opgave skal fjernes fra kødkontrollen, så vil det 

kræve en omstrukturering af slagtegangen, herunder ombygning, bemanding mv., hvilket 

ikke pt. vil være økonomisk forsvarligt på de eksisterende svineslagterier, ikke mindst set 

i lyset af konkurrence situationen i forhold til svineslagterier i andre lande.  

  

 

Med venlig hilsen 
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