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J. nr.: 2019-28-60-00077 18. maj 2021

Slutrapport for kampagnen

Hygiejnisk kvalitet af hakket kød

INDLEDNING 

Virksomheder, der fremstiller hakket kød, skal overholde de mikrobiologiske kriterier for 
blandt andet Salmonella, og E. coli. De mikrobiologiske kriterier angiver, hvornår et parti 
hakket kød har en tilfredsstillende mikrobiologisk kvalitet. Analyser udført i forbindelse 
med en kontrolkampagne i 2015 og et prøveprojekt i 2018 viste bl.a. et højt antal 
prøver, hvor der blev fundet Salmonella, og der har i 2018 og 2019 været flere 
tilbagetrækninger i detailleddet som følge af Salmonella.

Detailvirksomheder forventes som udgangspunkt ikke at udtage prøver for at 
dokumentere, at de overholder de mikrobiologiske kriterier. Kontrolkampagnen havde 
derfor som hovedformål, at vejlede detailvirksomhederne om, hvordan de bl.a. ved at stille 
krav til råvareleverandører og have gode arbejdsgange, kan sikre, at de overholder de 
mikrobiologiske kriterier.

Formålet med kampagnen var
 at kontrollere, at engrosvirksomhederne følger reglerne for fremstilling af hakket kød.
 at kontrollere, at engros- og detailvirksomhederne har egenkontrolprocedurer for 

produktion af hakket kød, der understøtter, at de mikrobiologiske kriterier er 
overholdt

 at kontrollere, at engros- og detailvirksomhederne overholder de mikrobiologiske 
kriterier for Salmonella og E. coli i hakket kød

 at vejlede detailvirksomhederne om, hvordan de ved at stille krav til 
råvareleverandører og have gode arbejdsgange, kan sikre, at de overholder de 
mikrobiologiske kriterier.

De tilsynsførende udfyldte, som led i kontrollen med detailvirksomhederne, et 
spørgeskema, som havde til formål at kortlægge,
 detailvirksomhedernes viden om mikrobiologiske kriterier (Salmonella), 
 andelen af virksomheder, der fremstiller mere end to tons hakket kød om ugen1

 andelen af virksomheder, der giver hakket kød en holdbarhed over 24 timer2

1 Fremstiller en virksomhed over to tons hakket kød og tilberedt kød/ugen skal den udtage prøver til 
mikrobiologiske undersøgelser
2 En holdbarhed på over 24 timer betyder skærpede mikrobiologiske krav og dermed større krav til håndtering
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KONKLUSION 

Kontrolkampagnen viser en generel forbedring af regelefterlevelsen i engrosleddet i 
forhold til tidligere. Virksomhederne kender reglerne for fremstilling af hakket kød og 
følger dem. De har et velimplementeret HACCP egenkontrolprogram, og har et 
prøveprogram til verifikation af overholdelse af de mikrobiologiske kriterier. 
Engrosvirksomhederne har, som forventet, en god forståelse for råvarens betydning for 
kvalitet og holdbarhed, og at der ikke må være Salmonella i hakket kød. 
Slagterier og engrosvirksomheder skal imidlertid være opmærksomme på, at der er krav 
til Salmonella og E. coli i kød i et senere salgsled, hvis kødet anvendes som råvare til 
hakket kød hos detailslagtere.

Fødevarestyrelsen udtog prøver i alle engrosvirksomheder omfattet af kampagnen. Der 
blev ikke fundet Salmonella i de undersøgte prøver. Salmonella- og E. coli niveauet 
vurderes at være på niveau med tidligere undersøgelser. 

I detailleddet havde kampagnekontrollen fokus på vejledning om gode arbejdsgange og 
krav til råvarer, som et værktøj til at overholde de mikrobiologiske kriterier. Dette 
afspejles i sanktionsniveauet. Kampagnen viser, at stort set alle kontrollerede 
detailvirksomheder har gode arbejdsgange ved fremstilling af hakket kød. En stor del af 
virksomhederne har imidlertid ikke forholdt sig til konkrete mikrobiologiske risici og 
hvilke kriterier, de skal overholde. 

Der blev udtaget prøver i ca. 20 % af detailvirksomhederne. Andelen af prøver, hvor der 
blev påvist Salmonella er på niveau med tidligere undersøgelser i detail, og højere end i 
engros. Andelen af prøver, der overskrider grænsen for E.coli er væsentlig større i detail 
sammenholdt med engros. Niveauet i detail har været højt de seneste år, se bilag I. Der 
ses ikke væsentlig forskel på E.coli niveauet mellem hakket oksekød og hakket svinekød i 
detail. I engros ses overskridelserne af E. coli i hakket oksekød.  

Resultaterne indikerer, at bevidstheden om råvarens betydning bør skærpes i 
detailvirksomhederne ved at detailvirksomhederne stiller krav til deres leverandør af 
råvarer.

I forbindelse med kampagnen blev der udfyldt et spørgeskema i detailleddet. 
Spørgeskemaet afdækkede, at næsten alle virksomheder havde kendskab til, at der er 
mikrobiologiske kriterier for hakket kød, og at det er virksomhedernes ansvar, at de 
overholdes. Se bilag II.

Spørgeskemaet afdækkede endvidere, at kun ganske få virksomheder fremstiller mere 
end 2 tons hakket kød om ugen. Ca. en tredjedel af disse lever op til kravet om at de 
skal udtage prøver til mikrobiologisk undersøgelse.
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Endelig viste spørgeskemaet, at kun et fåtal af virksomhederne gav hakket kød en 
holdbarhed over 24 timer.

Forslag til fremadrettede indsatser:
 Fødevarestyrelsen vil i den fremtidige kontrol have fokus på detailslagteres gode 

arbejdsgange og vigtigheden af en god råvarekvalitet. 
 Fødevarestyrelsen vil vejlede relevante brancher og virksomheder om, at de skal 

udtage prøver til verifikation af de mikrobiologiske kriterier når de fremstiller 
mere end 2 tons hakket kød/tilberedt kød om ugen.

RESULTATER 

Der er foretaget kontrol i 474 virksomheder i kampagneperioden, fordelt på 437 
detailvirksomheder og 37 engrosvirksomheder. 

Kontrolbesøgene blev gennemført i engrosvirksomheder, der er autoriseret til fremstilling 
af hakket kød, i supermarkeder med slagterafdeling og i slagterforretninger.

Regelefterlevelse og sanktioner

Engros:

Regelefterlevelsen på området håndtering af fødevarer var 92 %. Det var forventet, at 
der på engrosområdet ville blive givet sanktioner, idet engrosvirksomheder, der 
fremstiller hakket kød skal overholde en række meget specifikke krav, jf. 
Hygiejneforordningen for animalske fødevarer3. 

På området egenkontrol var regelefterlevelsen 98 %, hvilket er udtryk for, at 
engrosvirksomhederne har styr på egenkontrollen.

Der blev ikke fundet salmonella i de 44 undersøgte partier, hvilket kan ses som et udtryk 
for, at engrosvirksomhederne har velfungerende egenkontrolprocedurer. 

I denne kampagne overholdt 6 % af de undersøgte partier ikke det mikrobiologiske 
kriterie for E.coli. I 2018 (38 partier) overholdt 8 % ikke det mikrobiologiske kriterie for 
E.coli.

Detail:

På detailområdet blev virksomhederne vejledt om, hvordan de ved gode arbejdsgange 
kan understøtte, at de mikrobiologiske kriterier er opfyldt, særligt med hensyn til 
udvælgelse af råvarer. Kampagnen viser, at virksomhedernes hygiejneprocedurer var 
gode, og sanktionsprocenten er derfor lav. Regelefterlevelsen på området håndtering af 
fødevarer var 98 %. 

3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 853/2004 af 29. april 2004 om særlige hygiejnebestemmelser for 
animalske fødevarer
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Inden for området egenkontrol blev der vejledt om, at Salmonella specifikt skal indgå i 
risikoanalysen. Der blev ikke sanktioneret, hvis virksomheden havde forholdt sig til 
sygdomsfremkaldende bakterier generelt. 

Der blev i detail fundet Salmonella i 6 % af partierne, hvilket er et relativt højt tal, og 
højere end i engros, hvor der ikke blev påvist Salmonella i nogen af de undersøgte 
partier. Ved undersøgelse i 2018 fandtes Salmonella i 13 % af partierne i detail, se bilag 
I. Undersøgelsen i 2018 omfattede kun hakket oksekød. Detailvirksomhederne havde 
fulgt korrekt op iht. deres egenkontrolprocedurer: Enten var det pågældende parti kaldt 
tilbage fra markedet eller varmebehandlet.

24% af partierne overskred de mikrobiologiske kriterier for E. coli. Ved undersøgelser i 
2018 var der overskridelser for E. coli i 28% af partierne. Højt E.coli indhold skyldes med 
stor sandsynlighed, at kødet er blevet kontamineret i forbindelse med slagteprocessen. 
Det er derfor primært noget virksomheden kan forbedre ved at stille krav til sin 
råvareleverandør. 

I detail var hovedformålet med kampagnen at vejlede. På kontrolområdet håndtering af 
fødevarer blev der vejledt i ca. 20 % af virksomhederne: -at man kan stille krav til 
råvareleverandører – at man kan rekvirere dokumentation for overholdelse af 
mikrobiologiske krav hos leverandøren – betydningen af nedkøling af kød før og efter 
hakning – at anvende kødhakker med køl eller sørge for kold opbevaring af kødhakker – 
at kød til tatar hakkes før andet kød.

På kontrolområdet egenkontrol blev der vejledt i ca 20 % af virksomhederne: at 
risikoanalysen skal forholde sig specifikt til Salmonella og der skal være beskrevet 
korrigerende handlinger ved fund af salmonella. I relevante virksomheder blev der 
vejledt om krav til egenkontrolprøver, hvis der fremstilles mere end 2 tons hakket kød / 
tilberedt kød om ugen.

Resultater af spørgeskemaundersøgelse (kun detail)

Som en del af kontrolkampagnen udfyldte de tilsynsførende et spørgeskema i 
detailvirksomhederne. Se bilag II.

METODE 

Kampagnen blev gennemført i perioden 1. august til 31. december 2020 i virksomheder, 
der fremstiller hakket oksekød og hakket svinekød. Det vil sige engrosvirksomheder, der 
fx fremstiller hakket kød, der leveres til kantiner, restauranter o.lign. samt 
slagterforretninger og slagterafdelinger i supermarkeder.

Kontrollen i engrosleddet havde fokus på, om virksomhederne havde udarbejdet en 
skriftlig risikoanalyse baseret på HACCP-principperne. 
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Kontrollen i detailleddet havde fokus på gode arbejdsgange som redskab til overholdelse 
af de mikrobiologiske kriterier. Derudover at virksomhederne havde forholdt sig til 
specifikke mikrobiologiske risici i risikoanalysen.

Der blev som led i kampagnen udtaget prøver i alle engrosvirksomheder og i ca. 20 % af 
detailvirksomheder omfattet af kampagnen. 

Kampagnekontrollen blev tilrettelagt således, at kontrolbesøg blev gennemført, når 
analyseresultater af prøver forelå.

Prøverne blev undersøgt for Salmonella og E.coli, jf. mikrobiologiske kriterier for hakket 
kød i mikrobiologiforordningen. Undersøgelse for aerobe kim blev fravalgt i denne 
kontrolkampagne. 

Kontrolbesøgene blev foretaget uanmeldt. Prøver kunne om nødvendigt udtages anmeldt.

Relevante brancher blev forud for kampagnen orienteret om kampagnen.

Bilag I
Resultater af mikrobiologiske undersøgelser for Salmonella og E. coli i 2018 og 2020 i 
hhv. engros og detail



Side 6/6

Fødevarestyrelsen Stationsparken 31-33 DK-2600 Glostrup
Tel +45 72 27 69 00 www.fvst.dk/kontakt www.fvst.dk

Bilag: II
Uddrag af resultater af spørgeskema
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