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DTU RISIKOVURDERING

DTU Jr. Nr. 19/1003695 

29 April 2019 

Vurdering af risikoen ved ændringer til Salmonella Dublin 
handlingsplanen: A, B1, B2 og B3 

Fødevarestyrelsen (FVST) har udbedt sig en vurdering af ’om det er fagligt forsvarligt’ at 

ændre plan A til plan B. Plan B forslag:  

1. Særslagtning af alle kvæg fra niveau 2 og 3 besætninger, men med alm. ferskkødsovervågning.

Slagtekroppe fra niveau 2 besætninger kan omsættes frit.

2. Særslagtning af kvæg fra besætninger, som har været i niveau 2 i længere tid. Alle slagtekroppe

kontrolleres for forekomst af Salmonella Dublin.

3. Særslagtning af kvæg fra besætninger, som har været i niveau 2 i længere tid med alm.

ferskkødsovervågning. Slagtekroppe fra niveau 2 besætninger kan omsættes frit.

Vurderingen er lavet baseret på data fra de enkelte slagteriers databaser, SEGES historiske Salmonella 

database og tal fra FVST. Vurderingen er lavet selvstændigt af DTU.  
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Konklusion af vurderingen 

Scenarier Uidentificerede, 

kontaminerede 

kroppe fra niv1 

og niv 2 

besætninger 

(Estimat*) 

Uidentificerede, 

kontaminerede 

kroppe fra 

niveau to 

besætninger 

(Estimat*) 

National 

prævalens af 

uidentificerede 

kontaminerede 

kroppe 

(Estimat*) 

I dag 1878 127 0,39 

A. Særslagtning af alle niveau 2 inkl.

opfølgning som særslagtning 

1751 0 0,36 Særslagtning 

+ identifikation af yderligere

kontaminerede kroppe 

B1. Særslagtning af alle kvæg fra niveau 

2 og 3 besætninger, men med alm. 

ferskkødsovervågning. Slagtekroppe fra 

niveau 2 besætninger kan omsættes frit. 

1853 80 0,37 Særslagtningseffekt 

B2. Særslagtning af kvæg fra 

besætninger, som har været i niveau 2 i 

længere tid. Alle slagtekroppe 

kontrolleres for forekomst af Salmonella 

Dublin 

1837 64 0,37 Særslagtning 

+ identifikation af yderligere

kontaminerede kroppe 

B3. Særslagtning af kvæg fra 

besætninger, som har været i niveau 2 i 

længere tid med alm. 

ferskkødsovervågning. Slagtekroppe fra 

niveau 2 besætninger kan omsættes frit 

1878 105 0,38 Særslagtningseffekt 

*Alle beregninger er baseret på tilgængeligt, men ikke altid komplet data, indeholder antagelser og bruger bedst mulige estimater, 

men er forbundet med usikkerhed. Ingen studier er udført til direkte at vurdere effekten af særslagtningen, så den effekt er forbundet 

med stor usikkerhed. Derudover er data fra slagterierne indsamlet og udtrukket fra forskellige systemer, med forskellig 

ekspertisegrad og uden harmonisering, hvilke øger muligheden for fejl i data. Der er ikke taget højde for laboratorietest usikkerheder 

i beregningerne.   

Usikkerhedsvurdering 

Alle beregninger er baseret på tilgængelige, men ikke altid komplette data og indeholder 

antagelser. Derfor er skal de anses som bedst mulige estimater, der er forbundet med usikkerhed. 

 Ingen studier vurderer den direkte effekt af det at særslagte, så den estimerede effekt er

forbundet med stor usikkerhed.

 Data fra slagterierne er indsamlet og udtrukket fra forskellige systemer, med forskellig

ekspertisegrad og uden harmonisering, hvilke øger muligheden for fejl i data.

 Der er ikke taget højde for laboratorietestusikkerhed i beregningerne.



3 

Vurdering 

Baggrund og Metode 

Udregninger baseret på slagteridata viser at slagtekroppe fra niveau 1 besætninger udgør den største risiko 

for forbrugereksponering ved kontaminerede kroppe, der går ubehandlet til forbrugeren. For et 

gennemsnitlig år (beregnet på 2016-18) var det muligt, at få CHR oplysninger på 27 positive 

ferskkødsovervågningens prøvepools (FKO). Af disse, var der kun svaberprøver fra niveau 2 dyr i 4 af de 

poolede prøver. Niveau 1 dyr udgør 93,3% af de kroppene i de positive pools, der indgik i FKO over de 

sidste 3 år og niveau 2 kroppe kun 6,7%. Det betyder, at niveau 1 besætninger står for ca. 1801 

kontaminerede kroppe om året, mens niveau 2 er ansvarlig for 129 om året. Af disse 1929 kontaminerede 

kroppe finder man ca. 30 per år ved den nuværende FKO prøveudtagning, så det estimeres at der sendes 

1878 uidentificerede kontaminerede kroppe på markedet om året. Det svarer til 0,39% af alle slagtekroppe. 

Uanset hvor meget man strammer slagtningsprocedurerne for niveau 2 besætningerne, vil det kun have 

meget lille direkte effekt på risikoen for forbrugeren. Man vil maksimalt kunne hindre 129 kroppe fra, at 

udgøre en risiko for forbrugeren.  

De forskellige forslag i dette dokument reducerer de 129 kontaminerede niveau 2 kroppe på to forskellige 

måder. Enten 1) ved den reducerende effekt som særslagtning yder, der reducerer antallet af 

kontaminerede kroppe eller 2) ved at øge antallet af kroppe der testes, hvorved der identificeres flere 

kontaminerede kroppe, som kan påføres intervention.  

Alle beregninger er baseret på tilgængelige, men ikke altid komplette data, samt en del antagelser. Ingen 

studier vurderer specifikt effekten af særslagtning. Derudover er data fra slagterierne indsamlet og 

udtrukket fra forskellige systemer, med forskellig ekspertisegrad og uden harmonisering, hvilke øger 

muligheden for fejl i data. Der er ikke taget højde for laboratorietest-usikkerhed.  

Samlet set er alle estimater forbundet med stor usikkerhed, men da de samme estimater og antagelser 

bruges til vurdere alle fire forslag, er den relative forskel troværdig.  

Beregning af direkte effekt af særslagtning: 

Da alle niveau 3 kreaturer i dag særslagtes er det ikke muligt at udregne effekten af at særslagtningen 

præcist. Et studie fra år 2000 fulgte 8 besætninger med nylig salmonellose gennem slagteriet. Uden 

anvendelse af særslagtning, fandt de at 3 ud af 104 svaberprøver fra slagtekroppe var positive (2,8%).  

Den årlige gennemsnitlige prævalens af positive kroppe fra særslagtningsprøver i 2016-18 er estimeret til 

1,8%. Hvis man antager, at niveau 3 dyr var sammenlignelige med dem i studiet, ville det svare til en 

reduktion af risiko på 38% ved at særslagte i forhold til at slagte almindeligt (som i studiet). Hvis dette er 

korrekt er en 38% reduktion i prævalensen af kontaminerede kroppe den direkte effekt af særslagtning. 

Dette estimat er naturligvis forbundet med stor usikkerhed, men er det bedste vi har, da alle niveau 3 dyr 

særslagtes i dag.  
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Vurderinger af enkelte forslag 

Plan A: 

Særslagtning af alle niveau 2 besætninger, samt testning og opfølgning som ved særslagtning i dag. 

Dette forslag benytter sig både af effekten af særslagtning og af intensiv testning til at identificere og 

intervenere mod positive kroppe.  

Baseret på antagelserne om effekt af særslagtning, vil denne løsning først nedbringe antallet af positive 

niveau 2 kroppe fra 129 til 80.  

Ved yderligere svaberundersøgelse af alle kroppe ville man yderligere kunne finde de resterende positive 

kroppe fra niveau 2 besætningerne, hvilket vil sige at man kan reducere hindre alle kontaminerede kroppe 

fra niv 2 besætninger fra at gå ubehandlede til forbrugeren.  

Det vurderes, at denne plan kan fjerne alle 129 kontaminerede slagtekroppe og reducere antallet af 

uidentificerede kontaminerede kroppe til 1773 og nedbringe prævalensen på niveau 1 og 2 kroppe fra 

0,39% til 0,36%.   

Plan B 1: 

Særslagtning af alle dyr i niveau 2 – men uden opfølgning på fund. Dvs. alle forhold under selve 

slagteprocessen (slagtehastighed m.v.) er som ved særslagtning. Ferskkødsovervågningen og opfølgning 

på fund er derimod som ved almindelige slagtninger. Plucks og øvrige slagtebiprodukter kan anvendes 

uden restriktioner. 

Da der ingen opfølgning er på positive kroppe i dette forslag, vil det kun være effekten af særslagtningen, 

der kan måles i forhold til situationen i dag. Baseret på antagelserne om effekt af særslagtning, vil denne 

løsning først nedbringe antallet af positive niveau 2 kroppe fra 129 til 80, og bringe antallet af kontaminerede 

kroppe til forbrugeren fra 1878 til 1829 og reducere den nationale prævalens fra 0,39 til 0,37.  

Plan B forslag 2 

Særslagtning af alle dyr fra ejendomme, som har været i niveau 2 i mere end 1 år - med 

ferskkødsovervågning og opfølgning på fund som ved nuværende særslagtning. 

Kun 3 af FKO prøverne fra de sidste 3 år indeholdte svabere fra kroppe fra besætninger, der havde været 

i niveau 2 mere end et år og de repræsenterede ca. halvdelen (5/9) af alle kroppene fra niveau 2 

besætninger i FKO prøverne. 

Dette vil betyde at særslagtningseffekten kun vil påvirke ca. halvdelen af de 129 kroppe og vil være halv så 

reducerende som den forrige løsning. Her ville særslagtningseffekten betyde at man ville reducere de 129 

kontaminerede niveau 2 kroppe til 105.  

Effekt at testning af alle særslagtede kroppe samt opfølgning. Ved svabring af alle enkelt kroppe ville man 

forvente at kunne finde de resterende kontaminerede kroppe fra de ældre niveau 2 besætningerne dvs. 

man kan reducere de positive kroppe til forbrugeren til ca. 64 fra de oprindelige 129. Det vil reducere den 

nationale prævalens af uidentificerede kontaminerede kroppe fra 0,39% til 0,37%.  
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Plan B forslag 3. 

Særslagtning af alle dyr fra ejendomme, som har været i niveau 2 i mere end 1 år -med 

ferskkødsovervågning og opfølgning på fund, som ved almindelige slagtninger. Plucks og øvrige 

biprodukter kan omsættes frit. 

Særslagtningseffekten vil igen kun påvirke ca. halvdelen af de 129 kroppe og vil betyde at man ville 

reducere de 129 niveau 2 kontaminerede kroppe til 105. Det vil reducere den nationale prævalens af 

uidentificerede kontaminerede kroppe fra 0,39% til 0,38%.  

Tabel 1. Oversigt over ændringer i prævalens af S. Dublin kontaminerede slagtekroppe ved de forskellige 

forslag  

Scenarier Uidentificerede, 

kontaminerede 

kroppe fra niv1 

og niv 2 

besætninger 

(Estimat*) 

Uidentificerede, 

kontaminerede 

kroppe fra 

niveau to 

besætninger 

(Estimat*) 

National 

prævalens af 

uidentificerede 

kontaminerede 

kroppe 

(Estimat*) 

I dag 1878 127 0,39 

A. Særslagtning af alle niveau 2 inkl.

opfølgning som særslagtning 

1751 0 0,36 Særslagtning 

+ identifikation af yderligere

kontaminerede kroppe 

B1. Særslagtning af alle kvæg fra niveau 

2 og 3 besætninger, men med alm. 

ferskkødsovervågning. Slagtekroppe fra 

niveau 2 besætninger kan omsættes frit. 

1853 80 0,37 Særslagtningseffekt 

B2. Særslagtning af kvæg fra 

besætninger, som har været i niveau 2 i 

længere tid. Alle slagtekroppe 

kontrolleres for forekomst af Salmonella 

Dublin 

1837 64 0,37 Særslagtning 

+ identifikation af yderligere

kontaminerede kroppe 

B3. Særslagtning af kvæg fra 

besætninger, som har været i niveau 2 i 

længere tid med alm. 

ferskkødsovervågning. Slagtekroppe fra 

niveau 2 besætninger kan omsættes frit 

1878 105 0,38 Særslagtningseffekt 

*Alle beregninger er baseret på tilgængeligt, men ikke altid komplet data, indeholder antagelser og bruger bedst mulige estimater, 

men er forbundet med usikkerhed. Ingen studier er udført til at direkte at vurdere effekten af særslagtningen, så den effekt er 

forbundet med stor usikkerhed. Derudover er data fra slagterierne indsamlet og udtrukket fra forskellige systemer, med forskellig 

ekspertisegrad og uden harmonisering, hvilke øger muligheden for fejl i data. Der er ikke taget højde for laboratorietest usikkerheder 

i beregningerne.   

Johanne Ellis-Iversen, Seniorrådgiver, Fødevareinstituttet, DTU 

Søren Aabo, Seniorforsker, Fødevareinstituttet, DTU (Review) 
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Bilag 1: Data og parametre brugt i notat 

Parameter Data Data provider Beregninger og kommentarer 

Positive 
særslagtningsprøver 
2016-18 

CHR 
Antal positive kroppe  
Antal slagtet den dag fra 
CHR 
Udtagningsdato 
Salm. Spp 
Totalt antal særslagtninger 

De 3 slagterier, der 
særslagter mest 

-63 positive særslagtede
kroppe i 2016-18 =>21 p.a.
-Andel af alle slagtninger, der
er særslagtninger
-% positive særslagtede
kroppe
-With-in herd prævalens i N3

Salmonella Dublin i 
fæces og på 
slagtekroppe 2000-
03 

4 afrapporteringsrapporter 
fra 2003 

DTU: Teknikergruppen 
for Salmonella Dublin & 
Fødevareregionerne 
Projektnummer 2003-
20-64-00173

-Kriterier for besætninger
inkluderet i studie
-Prævalens af positive kroppe
fra N3-lignende besætninger

Positive FKO prøver 
2016-18 

Dato udtaget/slagtet 
CHR numre på kroppe 
indgået i pools 
slagteri 

6 slagterier -Gennemsnitlig antal positive
FKO prøver p.a.

Niveau på CHR 
indgået i pool på 
slagtedato  

CHR  
Udtagningsdato 
DTU id (anonymiseret data) 

SEGES – Erik Rattenborg 
Historisk database 

-Antal/andel kroppe fra N1 og
N2 besætninger i positive FKO
pools

Total kreaturer 
slagtet mellem 1/3-
18 og 28/02-19 

Antal dyr 
Antal dyr i N1 

FVST: Beskrivelse af 
tilpasning af indsatsen 
over for Salmonella 
Dublin ift. særslagtning 
J.nr.: 2019-28-21-00020

-Andel dyr i N1 => brugt til
estimering af antal dyr i N1 i
nedenstående data

Totalt antal 
kreaturer slagtet p.a. 

Kreaturer slagtet på 
slagterierne 2016-18  
& 
Estimeret årligt antal 

3 slagterier præcis data 
for 2016-og 
1 slagteri antal 
estimeret af slagteri 

-=> 99,7% af overstående FVST 
estimat 
-Estimeret antal dyr slagtet fra
n1 besætninger
-Estimeret antal dyr fra n2
besætninger

Antal slagtedage Estimeret antal årlige 
slagtedage 

7 slagterier -Gennemsnitlige dage per år
-Antal FKO prøver pr år
-Antal kroppe i FKO pools per
år
-Andel af kroppe testet i FKO
pools fra N1 og n2
besætninger.




