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Forord

Denne kvalitetshåndbog beskriver det produktkoncept, der danner

tværgående forhold, der påvirkes af eller påvirker flere led i produk-

grundlaget for produktion af dansk svinekød. Den er skrevet til købere

tionsflowet.

af dansk svinekød og andre med interesse for dansk svinekødsproduktion.

Kvalitetshåndbogen giver en grundig beskrivelse af alle dele af dansk
svinekødsproduktion, som den normalt forløber. Læseren vil således

Dansk svinekød er kendt for kvalitet og sikkerhed blandt kunder og

kunne finde både svineproducenter, slagterier og opskæringsvirk-

forbrugere i hele verden. Denne position er opnået ved en målrettet

somheder, der har højere standarder end de her beskrevne.

indsats af alle sektorer og aktører i branchen inden for alle områder af
produktionen.

Kommentarer og forbedringsforslag er altid meget velkomne.

Den vedvarende succes skyldes efter vores mening, at vi altid sætter

København, juni 2013

højest mulige standarder for vores produktion og produkter – for at
sikre loyalitet fra stadig mere krævende kunder og forbrugere.

Karsten Bruun Rasmussen (kbr@lf.dk)
Kvalitetskonsulent

Investering i forskning og innovation har bidraget til en konstant

Landbrug & Fødevarer

udvikling af produkter, processer og metoder for konkurrencedygtigt
at kunne levere sunde, velsmagende og sikre kvalitetsprodukter til
verdensmarkedet.
Dyrevelfærd og miljøhensyn er væsentlige elementer i dansk svineproduktion, og vi påtager os i høj grad ansvar for vedvarende
forbedringer på dette område.
Udfordringerne er store, og vi tror på at de mål og metoder, der udgør
vores produktkoncept, understøtter en fortsat udvikling, der sætter
os i stand til at opfylde selv de mest krævende kunders og forbrugeres
krav og ønsker.
I det følgende gennemgås produktionsforløbet fra svineavl til pakning
og emballering af de færdige udskæringer med en beskrivelse af
lovgivning, brancheregler, metoder og kontrol samt de resultater og
fordele, der opnås ved indsatsen. Endelig er der en beskrivelse af

Kvalitetshåndbog
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Den danske svinekødsbranche/
Landbrug & Fødevarer

Den danske andelsstruktur, hvor landmændene selv ejer de virk-

landbrug. Målet er at skabe gode rammebetingelser for landbrugets

somheder, som forarbejder landbrugets produkter, er en integreret

udvikling og vækst samt sikre, at der tænkes i helhedsløsninger, som

produktion. Avl, primærproduktion, slagtning og forarbejdning ledes

sikrer synergi i indsatsen for klima, energi, miljø og natur, samtidig

af folkevalgte svineproducenter. Således består bestyrelserne i slagte-

med at en bæredygtig og konkurrencedygtig jordbrugsproduktion

riselskaberne af svineproducenter. Den danske svinekødsbranche

bevares.

er derudover repræsenteret i erhvervsorganisationen Landbrug &
Fødevarer, hvor repræsentanter for slagteriselskaberne og svine-

Fødevarer, Veterinær- og Forskningspolitik

producenterne sidder med i organisationens to bestyrelser.

Forskning og innovation inden for den danske jordbrugs- og fødevaresektor er et område med høj prioritet. Forretningsområdet ’Fødevarer,

Landbrug & Fødevarer repræsenterer det samlede landbrug og

Veterinær- og Forskningspolitik’ har fokus på forsknings- og fødevare-

fødevareerhverv og er en organisation for både landmænd og

politik og arbejder bl.a. på at sikre, at jordbrugs- og fødevareerhvervene

virksomheder og dækker dermed hele kæden fra jord-til-bord.

i samarbejde med det øvrige samfund videreudvikler sektorens høje

Organisationen er resultatet af en fusion mellem Landbrugsraadet,

forskningsniveau samt sikrer sunde og ernæringsrigtige fødevarer.

Danske Slagterier, Dansk Svineproduktion og Dansk Landbrug samt

Derudover har forretningsområdet fokus på veterinær- og dyrevelfærds-

væsentlige dele af Mejeriforeningens aktiviteter.

politik i både dansk og EU-regi.

Fødevareerhvervet i Danmark er et erhverv, der har stor økonomisk

Erhvervspolitik

betydning for samfundet og stor indflydelse på miljø, klima, dyr og

Landbrug & Fødevarer bidrager aktivt og løbende med holdninger og

mennesker. Landbrug & Fødevarer repræsenterer Danmarks største

idéer til udformningen af fremtidens erhvervspolitik. Det er forretnings-

kompetenceklynge med omkring 183.000 beskæftigede og en samlet

områdets opgave at sikre landbrugserhvervene de bedst mulige

eksport på mere end 148 milliarder kroner årligt. Organisationens

erhvervsvilkår og arbejdet omfatter bl.a. andels-, arbejdsmarkeds-,

hovedformål er at styrke den politiske interessevaretagelse for land-

konkurrence- og skattepolitik.

mænd og fødevareerhvervets virksomheder.

Fødevare- & Veterinære Forhold
Landbrug & Fødevarer ledes af to bestyrelser: en primærbestyrelse og

Forretningsområdet for Fødevare- & Veterinære Forhold arbejder med

en virksomhedsbestyrelse. Bestyrelserne udgør tilsammen en fælles

veterinære forhold, primært i relation til slagterier og forarbejdnings-

bestyrelse, der fastlægger overordnet strategi, aktivitetsniveau og

virksomheder. Aktiviteterne omfatter bl.a. zoonosekoordinering

økonomisk ramme for organisationen.

(salmonellaovervågning) samt rådgivning vedr. hygiejne og levnedsmiddellovgivning. En række af områdets aktiviteter omfatter flere

Miljø & Energi

led i produktionskæden. Det er f.eks. muligt at udnytte resultaterne

Dette forretningsområde har fokus på miljø-, energi- og klimapolitik,

fra den offentlige veterinærkontrol på slagterierne til at forbedre

herunder Grøn Vækst, der er regeringens plan for natur, miljø og

sundhedsforholdene i besætningerne.

Kvalitetshåndbog
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Svineproducenter
Datterselskaber

Slagteriselskaber
Tican
Danish Crown

Miljø & Energi
Fødevarer, Veterinær- og Forskningspolitk
Erhvervspolitik
Fødevare- & Veterinære Forhold

Landbrug & Fødevarer
Handel, Marked & Afsætning
Videncenter for Svineproduktion
(Forskning & Udvikling, Primærdel)

Handel, Marked & Afsætning

rådgivnings- og innovationsinstitut fusionerede DMRI i 2009 med

Ud over udførelse af afsætningsfremmende aktiviteter i Danmark og

Teknologisk Institut, der er Danmarks største rådgiver inden for

på eksportmarkederne varetager forretningsområdet branchens

fødevarer, fødevareinnovation og fødevareteknologi. Dermed er

interesser i relation til handelspolitik, politikere, medier og omverdenen

DMRI ikke længere ejet af svineproducenterne, men det tætte sam-

generelt.

arbejde med svinekødsbranchen er fortsat som hidtil.

Forskning og Udvikling
Forskning og Udvikling inden for primærproduktion styres og varetages af Videncenter for Svineproduktion, VSP. Arbejdet under Videncenter for Svineproduktion er nærmere beskrevet i afsnit 1.1.3
Danish Meat Research Institute, DMRI, er Danmarks største videncenter i forskning og innovation inden for animalske fødevarer. DMRI
har tidligere været ejet af de danske svineproducenter gennem
Danske Slagterier. For at skabe et endnu stærkere forsknings-,

Kvalitetshåndbog
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1 Primærproduktion
Kapitel 1 dækker primærproduktionen, dvs. avl og
produktion af slagtesvin. Kapitlet indledes med en
beskrivelse af generelle forhold om strukturen i dansk
svineproduktion, uddannelse og vidensformidling,
samt hvordan man producerer en gris. Efterfølgende
gennemgås det danske avlssystem, og bl.a. hvordan
avlsmål fastsættes. I dansk svinekødsproduktion
fokuseres meget på dyrevelfærd og sundhed, hvilket
beskrives i særskilte afsnit. Betingelserne for at producere svin er beskrevet i afsnittet om produktionsforhold. Endelig er skitseret de væsentligste aspekter
ved foderfremstilling og fodring af svin i Danmark.

 INDHOLD

1.1 Struktur

I dansk svinekødsproduktion styres og ejes en række nøglefunktioner

Mens branchen selv står for forskning, udvikling og styring, sikrer den

af producenterne. Det drejer sig bl.a. om:

danske stat via kontrol på en række områder, at alle lovmæssige krav
overholdes.

Det danske avlssystem, DanAvl
Forskning og udvikling

DANISH Produktstandard sammenfatter kravene til produktion af

Rådgivningscentre vedr. svineproduktion

danske grise og dokumenterer kvalitetssikringen i primærproduk-

Andelsslagteriselskaber

tionen. Standarden er implementeret hos alle svineproducenter og

Markedsføring af dansk svinekød.

auditeres af uafhængige instanser i forhold til den internationale
standard EN45011.

Gennem koordineret styring af disse funktioner er branchen i stand
til at producere i et fuldt integreret system og kan dermed hurtigt

1.1.1

tilpasse produktionen til kundernes ønsker. Således fastsættes fælles

Produktionssystemer til svin opdeles i henhold til grisenes livsforløb

Svins livscyklus

avlsmål for at udnytte det danske avlspotentiale optimalt til forbedring

(Figur 1). I produktionsforløbet indgår følgende staldenheder:

af en række kødkvalitetsegenskaber.
Løbeafdeling
Gennem omfattende forskning og udvikling fremstilles produktions-

Drægtighedsstald

systemer og fodringsstrategier, der sikrer:

Farestald
Smågrisestald

Positiv påvirkning af kødkvalitetsegenskaber

Slagtesvinestald.

Et højt sundhedsniveau
God dyrevelfærd

Løbeafdelingen

Minimal miljøbelastning

Løbeafdelingen er indrettet med plads til det antal søer, der fravænnes

Høj fødevaresikkerhed.

samtidig samt eventuelt plads til, at de kan stå i løbeafdelingen fire
uger efter løbning. Desuden er der plads til orner. Forholdet mellem

Store dele af branchens forsknings- og udviklingsarbejde sker i sam-

antal stier til hhv. søer og orner afhænger af, om der anvendes naturlig

arbejde med statslige forskningsinstitutioner. Resultaterne udbredes

bedækning eller kunstig sædoverføring (KS). I løbeafdelingen indgår

gennem branchens rådgivningssystem og gennem en fem-årig uddan-

også polte, som skal erstatte de søer, der udsættes efter fravænning.

nelse af nye svineproducenter.
Løbestalden har i Danmark traditionelt været indrettet med bokse til
Som slagteriets medejer og faste leverandør har producenten tætte

søer, men systemer med løsgående søer og orner har vundet nogen

relationer til sit slagteri. Denne tætte kontakt mellem avl, producent

udbredelse. Løsgående søer i løbestalden er et branchekrav ved

og slagteri gør det muligt, at foretage produktionsændringer i alle led

produktion af Englandsgrise.

af systemet – og om nødvendigt på kort tid.

Kvalitetshåndbog

10

 INDHOLD

besætninger normalt fire uger efter faring. Ved fravænning går søerne
Løbning

Drægtighed (116 dage)

tilbage til løbeafdelingen, og grisene flyttes til smågrisestalden.

Smågrisestalden
Smågrisestalden er indrettet, så grisenes krav til omgivelserne – klima,
fodring og nærmiljø – opfyldes bedst muligt. Normalt fyldes et rum
Smågrise (8-35 kg)

med grise af samme alder, således at klimaet kan tilpasses deres krav.
Når grisene vejer 25-30 kg, flyttes de holdvis til slagtesvinestalden.

Slagtesvinestalden
Her opholder grisene sig, indtil de ved en vægt på ca. 107 kg leveres
til slagteriet.

Faring/pattegrise
(28-35 dage)

Slagtesvin (op til 110 kg)
Figur 1: Svins livscyklus. Løbning; Drægtighed (116 dage); Faring/pattegrise (28-35 dage);
Smågrise (8-35 kg); Slagtesvin (op til 110 kg).

Drægtighedsstalden
Umiddelbart efter løbning, eller når søerne fire uger efter løbning er
konstateret drægtige, indsættes de i drægtighedsstalden, hvor de
opholder sig en uge før faring. I drægtighedsstalden er alle søer opstaldet i løsdriftssystemer. Danske løsdriftssystemer er typisk indrettet
med én ædeboks pr. so eller elektronisk sofodring i automater, også
kaldt ”ESF”.

Farestalden
Farestalden er indrettet med stier, hvor søerne står i bokse, som har
til formål at beskytte smågrisene mod at blive lagt (trykket) ihjel.
Søerne indsættes i farestalden ca. en uge før faring og går der indtil
fravænning. Fravænningstidspunktet kan variere, men ligger i danske
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1.1.2

Produktionsstruktur

Strukturen i dansk svinekødsproduktion er vist i Figur 2.

Avl og opformering

KS: Kunstig Sædoverføring (sæd købes fra en ornestation eller

I avlssystemet forskes der i forbedring af en række egenskaber ved

KS-station).
SPF: I en stor del af den danske svineproduktion er der tale om Specifik
Patogen Frie svin (SPF). SPF-svin er deklareret fri for almindelig

de tre svineracer, der benyttes i dansk svineproduktion: Landrace,
Yorkshire og Duroc. Avlsmålene fastsættes af Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer. Dette sker blandt andet ud fra

lungesyge, ondartet lungesyge, nysesyge, svinedysenteri, skab, lus

kunders forventede krav og ønsker til kødkvaliteten.

og PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome). Alle disse
sygdomme har alene betydning for grisenes trivsel og ikke for
kødkvaliteten. De kan heller ikke smitte til mennesker. Den enkelte

Avlsarbejdet udføres hos 25 avlere med 16.000 renracede søer. Resul-

besætnings sundhedsstatus angives som SPF + de SPF-sygdomme,

taterne føres videre via dyr fra 165 opformeringsbesætninger (med

der er konstateret i besætningen. De SPF-sygdomme, der ikke

omkring 70.000 søer), der producerer og sælger krydsningssopolte.

nævnes, er besætningen således fri for. Den enkelte besætnings

Krydsningssopoltene benyttes til avl hos svineproducenterne. Endelig

sundhedsstatus kan findes på www.spf-sus.dk

spredes avlsresultaterne fra 12 danske KS-stationer (ejet af 2 KS-selskaber) og 31 udenlandske KS-stationer via kunstig sædoverføring.
DanAvl er dominerende på det danske marked for avlsdyr. Det vil sige,

Avlsbesætninger

at mere end 95 % af de omsatte arveanlæg kommer fra DanAvl.

Bøgildgård

I alt omsætter DanAvl på verdensplan 1,2 millioner krydsningshundyr
Opformeringsbesætninger

samt mere end 8 millioner doser Duroc-sæd hvert år. Sammenlignet
KS-Stationer

Produktion

Sobesætninger
Slagtesvinebesætninger

Avl

med andre lande udmærker Danmark sig ved, at egenproduktion af
poltemateriale i danske produktionsbesætninger dækker cirka 50 %
af behovet. Dette forhold kan tilskrives, at besætningsejerne er meget

Produktionsbesætninger
(søer og slagtesvin)

fokuserede på at opretholde en høj sundhedsmæssig status.
Alle danske avls- og opformeringsbesætninger i DanAvl er sundheds-

Omsætningsaftaler

deklarerede, og 97 % af dem er tilknyttet det danske SPF-system, som
Slagteri

har fungeret siden 1971. SPF-svin er deklareret i forhold til ondartet
lungesyge, almindelig lungesyge (mycoplasma), nysesyge, svinedysen-

Figur 2: Strukturen i dansk svinekødsproduktion

teri, skab, lus og PRRS. Sygdommene er kun af betydning for produktionen. Som minimum er alle DanAvl-besætninger deklareret fri for
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svinedysenteri, skab og lus og har endvidere kendt PRRS- og salmo-

eller få kendte smågrisebesætninger sikrer en slagtesvineproducent

nellastatus. Alle danske besætninger kontrolleres mindst en gang om

sig bedst muligt mod indslæbning af sygdomme.

måneden af en dyrlæge.
De resterende 10 % af smågrisene handles via en puljeordning, hvor
Udbyderne af avlsmateriale fra DanAvl er dels avlerne og opformer-

modtageren får smågrise fra flere forskellige producenter. Her vil

ingsejerne, og dels 14 DanAvl-godkendte omsættere.

smågrisenes sundhedsstatus m.m. ligeledes være kendt.

Produktion af slagtesvin

Begge typer leveringsaftaler følges op af transportdokumenter, der

Produktion af svin i Danmark finder normalt sted i en af følgende

sikrer, at leverandører af smågrise altid kendes af modtageren.

bedriftsformer:

I Danmark er der således ikke mulighed for at modtage grise af
ukendt oprindelse.

Bedrifter med produktion af grise fra fødsel til levering til
slagteriet (integreret produktion)

Multisite-systemer

Bedrifter med produktion og salg af smågrise (sobesætninger)

Der har i Danmark været tradition for, at såvel smågriseproduktion

Bedrifter med produktion af slagtesvin (fra indkøbte smågrise).

som slagtesvineproduktion finder sted i samme bygningskompleks.

SIDE 14

Kontrol med sygdomme har imidlertid fået større og større betydning.
Op i mod halvdelen af de danske landbrugsbedrifter med svin drives

I besætninger, hvor grisene opholder sig fra fødsel til levering til

som integreret produktion (39 %). De resterende besætninger er
fordelt på sobesætninger (12 %), specialiserede smågrisebesætninger
(5 %) og slagtesvinebesætninger (44 %). I sobesætningerne og ved
integreret produktion forbedres grisenes avlsegenskaber gennem
indkøb af avlsdyr, gennem indkøb af sæd fra en af landets KS-stationer
eller en kombination af disse muligheder. Mange svineproducenter
ejer både so- og slagtesvinebesætninger, men størstedelen af små-

Sobesætning

grisene handles mellem smågrise- og slagtesvineproducenter.

Smågrisebesætninger
Slagtesvinebesætninger

Omsætningsaftaler
Ca. 90 % af al handel med smågrise sker gennem såkaldte “omsætningsaftaler”, hvor der er faste leveringsaftaler mellem f.eks en slagtesvineproducent og tre smågriseproducenter. Den skriftlige leveringsaftale indeholder normalt oplysninger om bl.a. pris, sundhedsstatus og
avlsegenskaber (racekombination). Ved at modtage smågrise fra en

Kvalitetshåndbog
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slagteriet, indrettes nu sektioneret, så en hel afdeling kan fyldes og

De vigtigste forskningsinstitutioner er:

tømmes på én gang. Derved bliver der mulighed for at rengøre og
desinficere stalden, før et nyt hold grise skal sættes ind.

Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet, DJF, Aarhus Universitet
Fakultetets formål er – gennem forskning og forsøg – at opbygge viden

Nye staldanlæg bygges mere opdelt. Det tilstræbes, at søer og slagte-

af betydning for blandt andet erhvervsmæssigt husdyrbrug i Danmark

svin befinder sig på hver sin lokalitet. Alternativt projekteres med en

og bidrage til en hurtig og sikker formidling af resultaterne til brugerne.

vis afstand mellem de forskellige staldafdelinger og på en sådan måde,
at transporten af grise kun foregår én vej, og persontrafik mellem de

Danmarks Tekniske Universitet, DTU, Fødevareinstituttet

forskellige staldafdelinger så vidt muligt undgås. Mange producenter

forsker, underviser og rådgiver om ernæring, fødevaresikkerhed, miljø

indretter således smågriseproduktionen i ét bygningsanlæg og slagte-

og sundhed og er en del af det danske beredskab vedrørende føde-

svineproduktionen i et andet. Derved er risikoen for tilbageføring af

varesikkerhed under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

sygdomme fra de store til de små grise reduceret betydeligt.
DTU Veterinærinstituttet forsker, underviser og rådgiver om infekMultisite-produktion er et lukket system, hvor alle grisene bliver inden

tiøse husdyrsygdomme hos produktionsdyr og hobbydyr. Formålet

for det pågældende produktionsfællesskab.

er at bidrage til en produktion af sunde husdyr og husdyrprodukter
gennem forebyggelse og bekæmpelse af sygdomme. Derudover har

1.1.3

Forskning, udvikling
og produkttest

instituttet ansvaret for det laboratoriemæssige veterinære beredskab
i Danmark.

For at drive en effektiv og moderne svineproduktion har den enkelte
landmand brug for et godt og sikkert beslutningsgrundlag. Derfor

Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet, KU-

anvender den danske svinekødsbranche mange penge til forskning

Life er et af Europas førende universitetsmiljøer inden for fødevarer,

og udvikling med det formål at opnå en god udnyttelse af de samlede

veterinærmedicin og naturressourcer. KU-Life arbejder for at kunne

ressourcer. Sammen med det offentliges fremme af grundforskning

give mennesker, dyr og planter en bedre fremtid gennem forskning

på området sikrer branchens indsats høj produktkvalitet og konkur-

og uddannelse.

renceevne samt vidtgående hensyntagen til miljø og dyrevelfærd.
Videncenter for Svineproduktion er en forskningsenhed under
I Danmark satses på en fælles forskning, som kommer alle svineprodu-

Landbrug & Fødevarer. Videncenter for Svineproduktion har det

center til gode. For at opnå maksimal udbytte af de afsatte ressourcer,

faglige ansvar for og udfører landsdækkende forsknings-, udviklings-

er der et nært samarbejde mellem de enkelte forskningsinstitutioner,

og forsøgsopgaver samt formidling af den opnåede viden om svine-

der beskæftiger sig med svin.

produktion. Derudover har Videncenter for Svineproduktion ansvaret
for styring og drift af det danske avlssystem DanAvl. Formålet er at
forbedre kvaliteten, øge produktiviteten, mindske omkostninger
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m.m. inden for svineproduktionen. Hovedopgaverne er forskning og

faglige artikler i såvel branchens eget nyhedsbrev som i øvrige fag-

udvikling vedrørende:

blade på området.

Ernæring

Videncenter for Svineproduktions hjemmeside

Reproduktion

Den samlede viden vedrørende svineproduktion er samlet på hjemme-

Miljø

siden www.vsp.lf.dk, hvor det er nemt og hurtigt at få svar på faglige

Produktionssystemer

spørgsmål om svineproduktion.

Dyrevelfærd
Sundhedsmæssige forhold

1.1.4

Zoonoser

Uddannelsen til faglært landmand er en erhvervsuddannelse, der

Uddannelse af landmænd

Avl (styring af det danske avlssystem)

veksler mellem skoleophold og praktisk oplæring i en virksomhed.

Udvikling, information og rådgivningsværktøjer.

Der startes med enten et grundforløb på en erhvervsskole eller i
praktik i en virksomhed. Landbrugsuddannelsen varer tre år og otte

Den Rullende Afprøvning, DAPR, er en af Videncenter for Svine-

måneder. Efter grundforløbet vælges mellem følgende specialer:

produktions hovedaktiviteter. Afprøvningsopgaverne gennemføres
i produktionsbesætninger og er en videreførelse af de resultater, der

Landmand, husdyr

opnås ved bl.a. Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet. Der er til

Landmand, planter

stadighed ca. 100 besætninger med i de løbende ca. 50 afprøvnings-

Jordbrugsmaskinfører.

opgaver, der hovedsagelig vedrører ernæring, reproduktion, produktionssystemer, miljø, dyrevelfærd samt sundhedsmæssige forhold.

En elev kan vælge et kortere uddannelsesforløb som landbrugs-

Afprøvningerne gennemføres i nært samarbejde med den lokale

assistent, hvilket er et toårigt forløb (trin 1). Eleven kan senere vende

rådgivning, hvilket sikrer, at de opnåede resultater umiddelbart står

tilbage og færdiggøre uddannelsen til faglært landmand (trin 2).

til rådighed for svineproducenterne.

Landmand, husdyr
Formidling

Udover en grundlæggende viden om husdyr og planteavl er en central

Rådgivning vedrørende primærproduktion er organiseret under

del af uddannelsen en uddybende viden om daglig pasning af dyr.

landbrugsorganisationerne. Den danske rådgivningsstruktur sikrer

Emner som forebyggelse af sygdomme, dyrevelfærd/adfærd, betje-

nær kontakt og hurtig formidling mellem forskning og forsøg på den

ning af maskiner og tekniske installationer, som bruges ved husdyr-

ene side og rådgivning og primærproducenterne på den anden side.

hold, er en central del af uddannelsen.

Videncenter for Svineproduktion udsender ugentlig informationsmateriale til rådgivere, dyrlæger og abonnenter. Endvidere formidles
den foreliggende viden via direkte kontakt, seminarer, møder og
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Trin 1
Landbrugsassistent

20 uger grundforløb på skole
13 mdr. praktik
16 uger hovedforløb på skole

Trin 2
Faglært landmand

Trin 3
Produktionsleder

Trin 4
Virksomhedsleder

Trin 5
Agrarøkonom

15 mdr. praktik

Landbrugsuddannelsen
Landbrugsassistent: 2 år
Faglært landmand: 3 år og
8 måneder

20 uger hovedforløb på skole
20 uger på skole

Lederuddannelsen
(i alt 5 år)

20 uger på skole

20 uger på skole

Figur 4: Uddannelse som landmand i Danmark.

Som faglært landmand er man i stand til at tage ansvaret for pasningen

Som produktionsleder skal man kunne:

af en produktionsgren i længere tid og for planlægningen i kortere tid.
Tilrettelægge og gennemføre en landbrugsproduktion på
Som overbygning til uddannelsen faglært landmand er der mulighed

baggrund af biologisk, produktionsteknisk og økonomisk indsigt

for at tage en lederuddannelse. Uddannelsen er bygget op i tre trin:

Analysere og vurdere en landbrugsproduktion og på den
baggrund gennemføre ændringer i den daglige produktion

Produktionsleder

Tage ansvar for at lede, udvikle og motivere personalet på et

Virksomhedsleder

landbrug og oplære unge i landbrugsuddannelsen.

Agrarøkonom.
Trin 4 og 5 er en udvidelse af produktionslederuddannelsen specielt
for dem, der skal styre og lede en større bedrift. Herefter er man i stand
til bl.a. at udarbejde strategiske planer for styring af en landbrugsbedrift.
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1.1.5

Rådgivning

Svineproduktionsudvalg: Danske svineproducenter er organiseret
i lokale landboforeninger, der igen er samlet under Landbrug &
Fødevarer. De enkelte landboforeninger har svineproduktionsudvalg
til bl.a. at tage sig af producentrådgivningen.

Danmark har et veludviklet rådgivningssystem vedrørende svineproduktion med 14 kontorer fordelt over hele landet. Her er der ansat
omkring 80 konsulenter, som udelukkende rådgiver svineproducenter.
Det er en uvildig rådgivning, idet konsulenterne er ansat under og
ledes af lokale svineproduktionsudvalg, som består af svineproducenter
og er organiseret under Landbrug & Fødevarer.
Cirka halvdelen af producenterne benytter landbrugskonsulenterne
regelmæssigt (ca. fire gange årligt) i forbindelse med produktionskontrol. De resterende producenter modtager rådgivning i forbindelse
med ændringer af produktionen, for eksempel i forhold til dyrevelfærd
og miljø.
Det er konsulenternes opgave at give svineproducenterne generel
bedriftsrådgivning samt at rådgive om de nyeste produktionsmetoder.
Konsulenterne hjælper med opgaver som staldindretning, dyrevelfærd
Danmark har et veludviklet rådgivningssystem med 16 kontorer fordelt over hele landet.
Her er der ansat omkring 85 konsulenter, som kun rådgiver svineproducenter om produktion af svin. Rådgivningen er uafhængig.

og sundhed eller valg og sammensætning af foder. Desuden har
konsulenterne ansvaret for en løbende efteruddannelse af svineproducenterne, og endelig fungerer de som problemløsere i generelle
faglige spørgsmål.
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1.1.6

Kontrol

Inden for avlssystemet foretager branchen selv kontrol af produktionsog sundhedsdata, dyrevelfærd m.v. Derudover foretages en omfattende offentlig kontrol af den danske svineproduktion.
Der er kommunal godkendelse og kontrol af, at regler for etablering og
ændring af husdyrbrug overholdes (se 1.4.2). Fødevarestyrelsen har en
række veterinærchefer (se 1.5.3), der bl.a. sikrer at produktionen lever
op til dansk lovgivning om dyrevelfærd (herunder krav om egenkontrol). Desuden undersøger Fødevarestyrelsen, om der er reststoffer (af
medicin, pesticider m.m.) i svinekød (se 5.1.1).
Fødevarestyrelsenforetager kontrol af foderstoffer samt godkendelse
og kontrol af regnskaber for husdyrgødning (se 1.4.5).

1.1.7

Resultat

I Danmark skal man have en landbrugsuddannelse for at kunne varetage ansvaret for produktionsbesætninger med husdyr. Uddannelse
sikrer, at landmændene opbygger en produktion, de er i stand til at
håndtere. Desuden sikres en moderne produktion, der kan ændres i
takt med kundernes ønsker og udviklingen af nye produktionsmetoder.
Konsulenttjenesten, der er unik i sin udformning, sikrer en faglig
kompetent, uvildig og ikke mindst firmauafhængig rådgivning af de
danske primærproducenter.
Da hver enkelt svineproducent er andelshaver i sit slagteri, opstår
et tæt partnerskab, som f.eks. sikrer at henstillinger og beslutninger
effektueres hurtigt og konsekvent i primærproduktionen. Dette har
bl.a. stor betydning ved bekæmpelse af sygdomme o.l., hvor den
integrerede struktur gør det muligt at iværksætte forebyggende
aktiviteter, så snart et problem opdages.
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1.2 Avl

1.2.1

Brancheregler

1.2.2

Egenskaber ved de tre svineracer

Hjemmeafprøvning: I alle avlsbesætninger afprøves orner og hundyr.

Heterosiseffekt: Når racer krydses, opstår en heterosiseffekt. Det vil

Det vil sige, at daglig tilvækst og kødprocent måles, samt at der fore-

sige, at krydsningsafkommets egenskaber er bedre end gennemsnittet

tages en bedømmelse af styrke (benstilling m.m.).

af forældredyrenes egenskaber.

Avls- og opformeringsbesætningerne i DanAvl er kontraktligt under-

I dansk svineavl arbejdes der med tre racer. Landrace og Yorkshire

lagt et omfattende regelsæt, der er fastsat af Videncenter for Svine-

fungerer som hundyrlinjer, mens Duroc anvendes som handyrlinje.

produktion, Landbrug & Fødevarer. Alle avlsregistreringer og målinger
opsamles i Databank for Svineavl, dansk svineavls centrale database.

Der bruges følgende forkortelser: L = Landrace, Y = Yorkshire og
D = Duroc. Ved forkortelser for krydsninger står farracen altid først.

DanAvls faste krav til besætningsstørrelse blev i 2007 øget således, at

F.eks. betyder betegnelsen LY, at det er afkom af en Landrace-orne

Landrace- og Yorkshirebesætninger skal producere mindst 300 ren-

og en Yorkshire-so, og L(YL) er afkom af en Landrace-orne og en YL-so.

racede kuld pr. år og Durocbesætninger mindst 200 renracede kuld
pr. år. Ingen avler må råde over mere end 10 % af avlspopulationen

Landrace (L)

indenfor Landrace, Yorkshire og Duroc. De største besætninger har

Dansk Landrace, den ene af hundyrracerne i det danske krydsnings-

avl med alle tre racer.

program, er kendt for sin gode slagtekvalitet og kødkvalitet – samt for
at være en stærk gris med gode ben. På grund af dens høje frugt-

Minimumsgrænsen hænger blandt andet sammen med, at mindre

barhed bruges Landrace sammen med Yorkshire til avl af LY- og YL-

besætninger ikke kan gennemføre en effektiv hjemmeafprøvning.

sopolte, som er de bedste krydsningssøer til produktion af slagtesvin.

Det ville f.eks. ikke være muligt at beregne tilstrækkeligt sikre skøn for
miljøeffekterne i små besætninger.

Dansk Yorkshire (Y)
Yorkshire, den anden hundyrrace i det danske avlssystem, har høj

Maksimumsgrænsen for besætningsstørrelse har to begrundelser. For

kødprocent, høj tilvækst, lavt foderforbrug og en god kødkvalitet.

det første ønsker Videncenter for Svineproduktion ikke, at en enkelt

Frugtbarheden og moderegenskaberne er ligeledes meget gode.

avler skal have dominerende indflydelse på avlsarbejdet. For det

Sammen med Landrace giver Yorkshire optimale krydsningssøer til

andet ville det af sundhedsmæssige årsager være risikabelt at samle

produktion af slagtesvin.

for mange avlsdyr på en enkelt ejendom.
Alle besætningerne i DanAvl skal være sundhedsdeklarerede. Hver
besætning kontrolleres mindst en gang om måneden af en dyrlæge.
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Dansk Duroc (D)
Duroc stammer fra USA og Canada, hvorfra den blev importeret i
perioden 1977-1979. I dag er Dansk Duroc den dominerende ornerace i den danske slagtesvinproduktion.
DanAvl har den største avlspopulation af Duroc i Europa. Dansk
Duroc producerer store kuld og hurtigt voksende slagtesvin med lavt
foderforbrug og høj kødprocent. Som en ekstra fordel producerer
Dansk Duroc slagtekroppe med god kød- og spisekvalitet.

1.2.3

Krydsninger

Avlskerne, kernebesætning: Af hensyn til sundheden vælger nogle
svineproducenter at producere deres egne avlsdyr frem for at indkøbe
dem. Dette sker i en avlskerne, hvor avlsfremgangen sikres gennem
indkøb af sæd.

Ved at krydse LY- og YL-hundyr med Duroc-orner får svineproducenterne fuld heterosiseffekt, god kødkvalitet og optimale produktionsresultater.

DanAvl D-orner

DanAvl LY/YL-søer

Stærke ben og klove

God frugtbarhed

God libido

Godt pattesæt

Høj kødprocent

Lang levetid

God kødkvalitet

Lette at håndtere

De tre danske svineracer: Landrace, Yorkshire og Duroc.
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En del danske svineproducenter med egen polteproduktion har valgt

De skal være arvelige

ikke at have egen kernebesætning bestående af renracede Landrace

De skal kunne måles direkte eller indirekte

eller Yorkshire, men laver en skiftevis krydsning med de to racer. Dette

De skal have produktionsøkonomisk betydning

kaldes også zigzag- eller alternerende krydsning.

Økonomisk værdi af egenskaberne skal kunne vurderes.

1.2.4

Avlsmål

Avlsmålene er forskellige for so- og orneracerne. Nedenstående tabel
viser den økonomiske betydning af avlsmålene.

Kuldstørrelse: LG5-tal fortæller, hvor meget avlsdyrets arvelige anlæg
forventes at kunne påvirke kuldstørrelsen (på femte dagen efter faring)

Økonomisk betydning af egenskaberne i avlsmålet

hos afkommet. LG5 indgår kun i avlsmålet for Landrace og Yorkshire.

Daglig tilvækst (0-30 kg)		

Foderudnyttelse: Målet udtrykkes som reduktion af svinenes foder-

0,09

kr./gram/dag

Daglig tilvækst (30-100 kg)

0,14

kr./gram/dag

forbrug pr. kg tilvækst. Enheden er FEsv/kg tilvækst med 1 FEsv=7,72

Foderforbrug (besparelse)

-133

kr./FEsv/kg tilvækst

MJ (FEsv står for Foder Enhed svin).

Kødindhold		

8,6

kr./ kødprocent

Kuldstørrelse (dag 5):

22

kr./gris/kuld

Soracer

Styrke:		

12,5

kr./bedømmelsespoint

Avlsmålet er et samlet udtryk for de egenskaber, man ønsker at for-

Slagtesvind		

- 4,9

kr./kg

bedre gennem avlsarbejdet. Egenskaberne fastsættes ud fra hensyn

Holdbarhed

til økonomi hos såvel producenter som slagterier. I sidste ende er

				

målet at producere godt svinekød så billigt som muligt for at sikre en

Forklaring: Hvis f.eks. foderforbruget reduceres 1,0 FEsv/kg tilvækst,
opnås en besparelse på 133 kr.

god konkurrenceevne for dansk svinekød på de udenlandske mar-

Soracer

85

kr./overlevelseschance
efter 1.læg

keder og tilgodese den enkelte svineproducents økonomi.
Videncenter for Svineproduktion fastsætter avlsmålet for de tre racer
i dansk svineavl. I denne beslutningsproces inddrages avlsteoretikere
og slagteribranchen, som giver deres bud på egenskaber, der bør/kan
medtages i avlsmålet, og hvordan disse egenskaber skal prioriteres i
forhold til hinanden. Egenskaberne skal opfylde en række krav:
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Nedenstående tabel viser, hvordan den forventede fremgang fordeler
sig på egenskaberne. Som det ses, har soracerne til forskel fra Duroc-

1.2.5

Kvalitetsmæssige egenskaber
i avlsmålet

kuldstørrelse og holdbarhed med i avlsmålet.
PSE: Med PSE (Pale Soft Exudative) betegnes kød, som er lyst, blødt
		

Duroc

Landrace + Yorkshire

		

(ornerace)

(soracerne)

Slagtesvind

3%

2%

på slagtetidspunktet – med hurtigt pH-fald i musklerne til følge.

Foderudnyttelse

51 %

42 %

PSE-kød er uegnet til de fleste former for forarbejdning.

Styrke

5%

5%

Halothangenet findes ikke længere i det danske avlsmateriale.

Dgl. tilvækst 0-30 kg

3%

2%

pH-værdi: pH er udtryk for, hvor sur eller basisk en væske er.

Kødprocent

16 %

7%

Skalaen er logaritmisk med neutralt pH=7, svarende til rent vand.

Dgl. tilvækst 30-100 kg

22 %

11 %

Værdier over 7 er udtryk for at væsken er basisk, mens pH lavere end

Kuldstørrelse, dag 5

–

27 %

7 er udtryk for, at væsken er en syre. Svinekøds pH-værdi er udtryk

Holdbarhed

–

4%

for surheden i den væske, der udgør størstedelen af musklerne.

og væskedrivende. PSE forekommer i svinekød, når dyrene har halothangenet i enkelt eller dobbelt dosis og har været stressede

pH-værdien falder i cirka 24 timer efter slagtning, som følge af
musklernes omdannelse af sukkerstoffer til mælkesyre. Denne

Jo flere egenskaber der medtages i et avlsmål, jo mindre bliver frem-

proces har betydning for kødets saftbindingsevne.

gangen pr. egenskab. Ud over antallet af egenskaber i avlsmålet er
der andre faktorer, der har betydning for de enkelte egenskabers
bidrag til den økonomiske fremgang inden for racerne. Egenskab-

Da tidligere problemer med pH og PSE er løst ved fjernelsen af halo-

ernes arvelighed, genetisk variation, de genetiske sammenhænge

than- og RN-genet fra racerne i avlssystemet, omfatter avlsmålet i dag

mellem egenskaberne samt mængden af afprøvede dyr (se 1.2.8)

reelt kun kødprocent som kødkvalitetsegenskab.

har væsentlig indflydelse på fremgangens størrelse og fordeling på
avlsmålets egenskaber.

Kødprocent
Danske slagtesvins nuværende kødindhold på ca. 60 % betragtes af
branchen som ideelt. Derfor udgør kødprocenten en relativt lille andel
af avlsmålet. Den er dog fortsat en nødvendig del af avlsarbejdet,
for at fastholde det nuværende niveau. Det skyldes dels en stigende
slagtevægt i den danske svineproduktion, dels at andre avlsmål
påvirker kødprocenten negativt.
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Saftbindingsevne/PSE

Styrke

Med hensyn til PSE fastholdes det allerede nåede mål, at frekvensen

God styrke og hermed en høj karakter defineres som korrekte ben-

ikke overstiger 2 % i kam og 4 % i skinke. PSE-kød er uønsket, uanset

stillinger og normal kropsbygning. Styrke sikrer derfor dyrenes frem-

hvad kødet skal anvendes til.

tidige velfærd og holdbarhed.

Udvikling af PSE-kød efter slagtning er meget nært forbundet med

Holdbarhed

halothangenet Haln. Halothangenet nedarves som et enkelt recessivt

Siden 2006 er avlsmålet udbygget mht. holdbarhed for Landrace og

gen. Svin, der har genet i dobbelt dosis (nn), vil i 90 % af tilfældene

Yorkshire. Med baggrund i data fra opformering beregnes et avls-

udvikle PSE efter slagtning, mens forekomsten er reduceret til 15-25 %

værdital for holdbarhed frem til løbning mod andet kuld. Holdbarhed

hos de svin, der har genet i enkelt dosis (Nn).

omhandler ikke blot lemmernes kvalitet, som den kommer til udtryk
i styrkemålet, men også alle andre årsager til frasortering af avlsdyr

Problemet med arveligt betinget PSE-kød kan løses ved at fjerne halo-

i besætningerne. F.eks. vil sygdoms- og reproduktionsproblemer,

thangenet fra svinepopulationen. Halothangenet er derfor udryddet

temperament osv. blive udsat for et selektionspres i det omfang, disse

i det danske avlssystem.

egenskaber er arvelige og bidrager til variationen i det nye avlsværdital.

pH

Efter indførelsen af holdbarhed som avlsmålsegenskab er vægtningen

Niveauet for pH er på ca. 5,5 i kam og ca. 5,6 i skinke.

af styrke tonet ned hos Landrace og Yorkshire, men indgår stadig bl.a.
som en vigtig tidlig informationskilde for den nye holdbarhedsegenskab.

Nyere forskning tyder på, at der næppe er nogen indflydelse af pH
genvarianter) er fjernet fra svineracerne, hvilket er grunden til at pH

Kuldstørrelse (LG5, levende grise pr. kuld fem dage
efter faring)

ikke længere en del af avlsmålet.

Avl for større kuldstørrelse har været den enkeltfaktor hos Landrace

på forarbejdningsudbytter m.m., når RN- og halothanallelerne (alleler:

og Yorkshire, der igennem de senere år har været prioriteret højest i

1.2.6

Produktionsmæssige avlsmål

avlsarbejdet. Det har været en stor succes. Siden kuldstørrelse blev en

En række egenskaber i avlsmålet er af betydning for produktionen.

del af avlsmålet i 1992, er det genetiske niveau hævet med mere end

Det drejer sig om foderudnyttelse, styrke, daglig tilvækst, kuldstørrelse

fire grise pr. kuld. I 2004 blev avlsmålet ændret fra avl for antal fødte

og holdbarhed.

grise til avl for antal levende grise på femte dagen efter faring (LG5).

Foderudnyttelse og daglig tilvækst

LG5 er således en kombination af kuldstørrelse ved fødsel og grisenes

Da foderudnyttelse og daglig tilvækst har stor betydning for svine-

levedygtighed i de første levedøgn. Siden LG5 blev indført som avlsmål,

producenternes økonomi, tillægges disse egenskaber stor vægt. En

er dødeligheden i danske avls- og opformeringsbesætninger faldet

forbedring af dyrenes foderudnyttelse har desuden en positiv indfly-

med omkring 25 %.

delse på dyrenes samlede CO2-emission.
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1.2.7

Avlsindeks

1.2.8

Afprøvning af avlsdyr

Et dyrs avlsindeks er et skøn over, hvor god produktionsøkonomi

For at opnå kendskab til avlsegenskaberne for hvert enkelt dyr

det enkelte avlsdyr har anlæg for, når alle avlsegenskaber vurderes

foretages en omfattende registrering og afprøvning af avlssvin. Alle

samlet. Avlsindekset bruges til at udvælge de bedste dyr til fremtidige

kuld efter Landrace- og Yorkshiresøer i avls- og opformeringsbesæt-

generationer.

ningerne registreres. Det bliver til mere end 125.000 kuld om året.
Alle kuld, født siden 1985, indgår i den ugentlige indeksberegning, der

Genomisk selektion

således opnår en meget høj sikkerhed i vurderingen af frugtbarhed i

I efteråret 2010 blev genomisk selektion taget i brug i dansk svineavl.

avlspopulationen.

Genomisk selektion er en metode, der ved hjælp af dna-analyser medfører, at der kan opnås et mere nøjagtigt skøn for avlsindekset. Geno-

Afprøvningen omfatter bedømmelse af styrke/kropsbygning samt

misk selektion er i dag en rutinemæssig del af avlsarbejdet for alle tre

registrering af daglig tilvækst og kødindhold. Den foregår både i avls-

racer, og det forventes at øge avlsfremgangen med 15-20 %.

besætningerne, hvor den kaldes “hjemmeafprøvning” og omfatter
tæt på 100.000 dyr hvert år, og på forsøgsstationen Bøgildgård, hvor

Avlsindeks

der yderligere gennemføres 5.000 orneafprøvninger årligt.

Inden for de enkelte racer er gennemsnitsindekset hos avlssøerne
altid 100. Jo højere et avlsdyrs indeks er, desto højere er dyrets værdi

Hjemmeafprøvning

målt som produktionsøkonomi i besætningen. Alle dyr i det danske

I avlsbesætningerne fodres grisene efter ædelyst i hele vækstperioden.

avlssystem får genberegnet deres indeks hver uge. Der er en årlig

Der er sat krav til de foderblandinger og foderautomater, der må

avlsfremgang på otte til 14 indekspoints. For hvert år man har haft

anvendes. Desuden kræves det, at grisene er opstaldet kønsvist.

et avlsdyr, skal der således i gennemsnit trækkes mellem otte og

Gennem ensartede betingelser skabes grundlag for den omfattende

14 indekspoint fra det oprindelige indeks på indkøbsdagen. For en

hjemmeafprøvning, der gennemføres i intervallet 30-100 kg levende

orne, der er købt i 2003 med indeks 100 betyder det, at den i 2009

vægt.

har et forventet indeks på ca. 40. På grund af avlsfremgangen er det
for besætningerne en stor fordel at forny det avlsmæssige grundlag

Avlsbesætningerne besøges hver anden uge af en avlsassistent fra

løbende.

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer. Avlsassistenten gennemfører individprøven. Inden besøget hentes alle forældre-

Som supplement til avlsindeks registreres og offentliggøres subindeks

data for de stier, der skal individprøves den aktuelle dag. Herefter

for de enkelte avlsegenskaber. Dermed kan landmanden vælge dyr/

vejes, ultralydsscannes og styrkebedømmes dyrene. På dette grundlag

sæd med det bedste subindeks for netop de egenskaber, der er

bestemmes dyrenes daglige tilvækst, kødprocent og styrke. Avls-

særligt behov for at forbedre i besætningen.

assistenten kan, inden han forlader besætningen, beregne et foreløbigt
indeks på de undersøgte dyr. Individprøven er retningsgivende for,
hvilke dyr der skal satses på til videre avl, hvilke der kan sælges som
avlsdyr, og hvilke der skal slagtes.
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Den danske svinekødsbranche råder over forsøgsstationen Bøgildgård,
som på årsbasis har en kapacitet på 5.000 dyr. Principskitsen for afprøv-

Klimastald
Avler

ningen er angivet i Figur 5.

5500

5200

Efter fem uger i en klimastald har nye orner den samme homogene
Bøgildgård

sundhedsstatus som de øvrige orner på forsøgsstationen og kan uden
problemer overføres til og indsættes i forsøgsstaldene. Afprøvningen

2250

foregår efter samme principper som hjemmeafprøvningen. Dog er alle
750

stier forsynet med fodermaskiner, der er tilsluttet en computer, så den

4350

individuelle foderoptagelse kan registreres.
Isolationsstald

Slagteri

3000
KS-Station

Efter endt afprøvning udtages de bedste orner til Kunstig Sædoverføring (KS) . Alle øvrige orner slagtes. I forbindelse med slagtningen
registreres kødkvalitet og andre egenskaber, der ikke kan måles på
levende dyr f.eks. slagtesvind. Derved sikres bl.a., at der ikke sker en

Figur 5: Afprøvning af orner på Bøgildgård..

uheldig udvikling i disse egenskaber.

I både avls- og opformeringsbesætningerne registrerer ejeren følgende

1.2.9

data, der samles i Databank for Svineavl: til- og afgang af søer, kuld- og

Alle avlsdyr forsynes med et entydigt ID.

Sporbarhed

løberegistreringer samt indvejning af grise i hjemmeafprøvningen. For
alle avlsdyr beregnes hver onsdag aften et nationalt indeks, hvor registreringerne fra alle avlsbesætninger og forsøgsstationen indgår.

Mærkning og registrering af dyrene
I det første levedøgn skal alle dyr født i avls- og opformeringsbesætninger randklippes med et identifikationsnummer, som indeholder et

Afprøvning på forsøgsstationen Bøgildgård

link til moderens ID. Disse data og løbende registreringer af aktuelle

Parallelt med hjemmeafprøvningen i avlsbesætningerne gennemføres

data i avls- og opformeringsbesætningerne indberettes ved indsen-

en stationsafprøvning af unge orner. Dyrene til stationsafprøvning

delse af bilag - oftest elektroniske - til avlskontoret og samles i Data-

udvælges fire uger gamle i avlsbesætningerne blandt kuld med de

bank for Svineavl.

højeste indeks i den pågældende uge. Stationsafprøvningen gennemføres for at sikre den bedst mulige afprøvning af de unge orner, der

Til- og afgang af avlsdyr

muligvis er egnede som KS-orner (KS: Kunstig Sædoverføring). Ved at

Avls- og opformeringsbesætningers til- og afgang af dyr styres ved at

samle disse dyr til afprøvning ét sted, opnås den mest nøjagtige sam-

besætningsejeren hver måned indberetter til- og afgåede avlsdyr i

menligning af deres egenskaber.

den forløbne måned til avlskontoret, som kontrollerer oplysningerne
for eventuelle fejl og mangler og registrerer dem i Databank for
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Svineavl. Data for til- og afgang blandt besætningens avlsdyr er grund-

For egenskaberne kødprocent og kuldstørrelse kan avlsfremgangen

laget for afstamningskontrol ved senere indberetninger. Desuden

udnyttes fuldt ud i produktionen. Tilvækst og foderudnyttelse er

udskrives oversigter, som bruges til kontrol af de avlsdyr, der er i

påvirket af en vekselvirkning mellem arv og miljø. Det betyder, at

besætningen.

produktionsbesætninger gennemsnitlig vil kunne opnå ca. 90 % af
den avlsmæssige forbedring, som kan måles i avlsbesætningerne.

Løbelister og faringsregistrering
Alle løbninger i avls- og opformeringsbesætninger indberettes inden

Avlsfremgangen kan enten vurderes i absolutte størrelser eller frem-

for 14 dage til avlskontoret. Registreringerne omfatter oplysninger

gangen kan ”oversættes” til kroner. Økonomisk betyder fremgangen

om faringer med løbedato, faringsdato, antal fødte og antal levende

en forbedring af dækningsbidraget for et D(LY)-slagtesvin på ca. 10 kr.

på dag 5.

årligt.

1.2.10 Kontrol i avlssystemet

Avlsdyr fra DanAvl bliver ofte sammenlignet med hundyr fra andre

Avlskontoret kontrollerer de indberettede data for fejl og mangler

avlsselskaber og altid med overbevisende resultater. DanAvls succes

– bl.a. ved krydscheckning i Databank for Svineavl. For eksempel

med at overføre sin avlsfremgang til svineproduktionen kommer

checkes, om der er overensstemmelse mellem navn og ID-nr. på

købere af dansk svinekød til gavn i form af kvalitetsprodukter, med de

forældrene, og om faringsdatoen passer med løbedatoen.

egenskaber kunden ønsker.

Slægtskabet er af afgørende betydning inden for svineavlen. Under
avlsværdiberegningerne medtages informationer om beslægtede
dyrs præstationer flere generationer tilbage. Da det resulterende
avlsindeks danner grundlag for selekteringen, er det vigtigt, at alle
slægtskabsdata er korrekte. Derfor foretages der rutinemæssig forældrekontrol i avlsbesætningerne samt stikprøvekontrol i opformeringsbesætningerne.
Det kontrolleres desuden jævnligt, hvor godt forbedringen af avlsegenskaberne overføres fra avlsbesætninger til produktionsbesætninger.

1.2.11 Resultat
Alle avlsdyr i DanAvl er fri for halothangenet. Det er af afgørende
betydning for kvaliteten af dansk svinekød, at halothangenet – og
dermed udbredt PSE-forekomst – ikke er til stede i danske slagtesvin.
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1.3 Dyrevelfærd

1.3.1

Lovgivning og brancheregler

Love og bekendtgørelser om opstaldning af svin er ændret på grund

Den danske dyreværnslov af 6. juni 1991 kræver, at husdyr og dermed

af vedtagelse af to nye EU-direktiver i 2001. De nye regler trådte i

grise skal opstaldes og passes på en forsvarlig måde. Loven er en

kraft 15. maj 2003. De væsentligste konsekvenser er:

rammelov og indeholder derfor ikke konkrete anvisninger på, hvordan
stalde skal udformes til forskellige kategorier af dyr. Den omfatter

Ændrede arealkrav for løsgående drægtige søer

en række almindelige bestemmelser om husdyrhold og har været

Ændrede krav til gulvudformning for løsgående drægtige

gældende siden september 1991.

søer og gylte
Alle søer og gylte skal have adgang til halm eller anden form

Dyreværnsloven hører under Justitsministeriet, som rådgives af to udvalg:

for fyldigt foder eller materiale

1) Det Dyreetiske Råd og 2) Det særlige råd vedr. dyreværnsspørgsmål.

Alle smågrise og slagtesvin skal have permanent adgang til

Udvalgene vejleder justitsministeren om eventuelle ændringer i

beskæftigelsesmaterialer.

dyreværnsloven.
Siden 1. januar 2005 har sygestier været lovpligtige i alle stalde jf. BEK
Mere præcise krav til dyrevelfærd findes i bekendtgørelse om beskyt-

nr. 1120/2004 med ændringer til BEK nr. 323 om ’Beskyttelse af svin’.

telse af svin, der gennemfører EU’s Direktiv 91/630/EØF. De almindelige bestemmelser i direktivet har været gældende siden september

For frilandsproduktion gælder lov om udendørs hold af svin,

1991, mens regler kun omfattet af EU-direktivet trådte i kraft 1.

Justitsministeriets lov nr. 173/2001.

januar 1994.
Der er fastsat særlige regler for halekupering, tandslibning og kastraFor sostalde, der er taget i brug efter 1. januar 1999, gælder lov om

tion. Justitsministeriets BEK nr. 323/2003 har skærpet kravene til

indendørs hold af drægtige søer og gylte, Justitsministeriets lov nr.

hvem, der må udføre disse indgreb på grisene, samt hvornår i grisens

404/1998.

liv de må gennemføres. Kravene er i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning.

For smågrise- og slagtesvinestalde, der er taget i brug efter 1. juli
2000, gælder lov om indendørs hold af smågrise, avls- og slagtesvin,

Siden 1. januar 2011 har det endvidere været et lovkrav, at pattegrise

Justitsministeriets lov nr. 104/2000.

gives smertebehandling ved kastration (BEK nr. 1471/2010). Dette
var tidligere et branchekrav.

For ovenstående stalde gælder i øvrigt ’lov om ændring af lov om
indendørs hold af drægtige søer og gylte og lov om indendørs hold af

Udover offentlige initiativer til sikring af dyrenes velfærd har den

smågrise, avls- og slagtesvin’, Justitsministeriets lov nr. 295/2003.

danske svinekødsbranche siden 1975 gennemført afprøvninger af
staldsystemer og inventar til stalde. Formålet med disse aktiviteter er
at hindre markedsføring af systemer og produkter, som er til skade for
dyrene.

Kvalitetshåndbog
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På baggrund af lovgivningen og afprøvningerne har branchen opstillet

Danske svinestalde indrettes, så der er taget hensyn til svinenes

en række retningslinjer for indretning og drift af svinestalde.

naturlige behov.

1.3.2

For nye stalde, taget i brug efter 1. juli 2000, gælder, at der i stier til

Indretning af svinestalde

Staldene indrettes først og fremmest med henblik på dyrenes produk-

grise over 20 kg skal være installeret et overbrusningsanlæg eller

tion, sundhed og velfærd. Hermed sikres, at det anvendte udstyr

lignende, så svinene kan regulere deres kropstemperatur. Kravet

beskytter dyrene mod skader, er rengøringsvenligt og har lang hold-

vil være gældende for alle stalde efter 1. juli 2015. For løsgående

barhed.

drægtige søer og gylte kræves der overbrusningsanlæg eller en tilsvarende anordning til dyrenes kropstemperaturregulering i stalde

Dyreværnslovgivningen fastsætter bl.a. at rum eller arealer, hvor dyr

etableret efter 1. januar 1999. Dette krav vil fra 1. januar 2014 gælde

holdes, skal indrettes på en sådan måde, at dyrets behov tilgodeses.

for alle stalde.

Det skal herunder sikres, at dyret har den fornødne bevægelsesfrihed
også under optagelse af foder og drikke og ved hvile. Dyr skal endvi-

Siden 1. januar 2005 har der været krav om, at der i alle stalde skal

dere sikres mod vejr og vind i overensstemmelse med deres behov.

være et tilstrækkeligt antal sygestier, så der altid er mindst én sygesti

For nye stalde der er taget i brug efter 1. juli 2000, gælder, at der i stier til grise over 20 kg, inkl. drægtige søer, skal være installeret et overbrusningsanlæg eller lignende, så svinene kan
regulere deres kropstemperatur.
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klar. For sostalde er det præciseret, at det samlede antal sygestier

Inventar og materialer

skal udgøre mindst 2,5 % af det samlede antal stipladser til løsgående

De materialer, der anvendes til stalde, navnlig bokse og inventar, som

drægtige søer. Dette krav trådte i kraft 1. januar 2011. For anlæg, der

svinene kan komme i kontakt med, må ikke være skadelige for dem

er taget i brug før den 1. januar 2011, gælder kravet 1. januar 2021.

og skal kunne rengøres og desinficeres effektivt. Den Rullende Afprøv-

Der er specielle krav til indretning og areal af sygestier.

ning sikrer, at nyt inventar overholder kravene. Afprøvningerne leverer
desuden input til retningslinjer for indretning og brug af stalde og

Arealkrav

inventar til svin.

Svinestalde skal være indrettet, så hvert dyr kan lægge/rejse og
hvile sig uden besvær, anvende rene lejearealer og se andre svin.

Gulve

Arealkravene er afhængige af grisenes vægt.

Gulvene må hverken være glatte eller ujævne. De skal være konstrueret således, at svin, der står eller ligger på dem, hverken kommer til

Arealkrav i relation til grisenes vægt
Vægtinterval, kg

Arealkrav, m2

<10

0,15

10-20

0,20

20-30

0,30

30-50

0,40

50-85

0,55

85-110

0,65

>110

1,00

skade eller lider. De skal være tilpasset svinenes størrelse og vægt og
danne en jævn og stabil overflade. Lejearealet skal være bekvemt,
rent og passende drænet og må ikke kunne skade svinene. Hvis der
udlægges strøelse, skal denne danne et rent og tørt underlag, der er
uskadeligt for svinene.

For stalde, der er taget i brug efter 1. juli 2000, gælder desuden
følgende:
I stier til grise under 10 uger skal halvdelen af det til enhver tid
krævede minimumsareal være fast eller drænet gulv eller en
kombination heraf (lov nr. 104/2000)
I stier til grise over 10 uger skal en tredjedel af det til enhver
tid krævede minimumsareal være fast eller drænet gulv eller
en kombination heraf (lov nr. 104/2000).
Disse krav vil være gældende for alle stalde fra 1. juli 2015.
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Af hygiejniske og arbejdsmæssige grunde anvendes der i stor udstræk-

kan rekvireres af de producenter, der har problemer med klimaet i

ning spaltegulve. Omkring halvdelen af slagtesvinene produceres i stier

staldene. Via en analyse af klima- og miljøforhold udarbejdes forslag

med fuldspaltegulve af beton, mens farestier primært er indrettet

til, hvorledes klimaet i samarbejde med ventilationsfirmaerne kan

med delvist spaltegulve. Størstedelen af smågrisestier er indrettet med

forbedres.

delvist spaltegulv.

Lys
For stier til smågrise, avls- og slagtesvin gælder det, at mindst en tredje-

Der skal være naturlig eller kunstig belysning, der svarer til en lysinten-

del af det til enhver tid gældende minimumsarealkrav fra 1. juli 2015

sitet på 40 lux i en periode på mindst 8 timer. Normalt indrettes

skal være fast eller drænet gulv eller en kombination heraf. For stier, der

svinestalde med både kunstig belysning og vinduer.

kun anvendes til smågrise, er kravet gældende for halvdelen af gulvet.

Strøelse
Vandforsyning

Der er krav om tildeling af strøelse i løsdriftssystemer til søer og gylte.

Svin på over to uger skal have fri adgang til frisk vand i tilstrækkelig

I toklimastalde til smågrise og slagtesvin anvendes der ofte halm den

mængde.

første periode efter indsættelse. Alt i alt anvendes der kun beskedne
strøelsesmængder i den danske svineproduktion.

Udstyr til fodring og vanding skal være udformet, fremstillet, placeret
og vedligeholdt på en sådan måde, at der er mindst mulig risiko for

Den danske svinebranche har igangsat et omfattende forsknings-

forurening af svinenes foder og vand.
Normalt benyttes selvvanding, hvor dyret selv betjener vandingsudstyret og optager vand efter drikkelyst.

Ventilation/klimaanlæg
Rumtemperatur, luftcirkulation og støvindhold er væsentlige faktorer
for grises velbefindende. Derfor skal luftskiftet afpasses, så ventilationsluften fjerner overskudsvarme og støvpartikler.
Nødventilation og alarmanlæg skal etableres i alle stalde med mekanisk
ventilation. Alarmanlægget kan være med lokal alarmgiver eller med
kontakt til en vagtcentral.
Den danske svinekødsbranche har etableret en rådgivningsfunktion
vedrørende klimaet i svinestalde. Der er uddannet teknikere, som
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Alle sostalde er indrettet til løsdrift af drægtige søer fra senest fire uger efter løbning.

projekt i samarbejde med Aarhus Universitet, der skal afklare den

Rengøring

optimale tildeling af strøelse til grise. Mængden af strøelse skal tilfreds-

Af hygiejniske grunde – især i relation til salmonellaproblematikken

stille grisenes naturlige behov for at rode, men samtidig skal der også

– indrettes smågrise- og slagtesvinestaldene med delvist lukkede

tages hensyn til hygiejne og miljø i de nuværende staldsystemer.

stiadskillelser for at hindre direkte kontakt dyrene imellem. Derved er
det muligt at foretage regelmæssig rengøring og desinfektion af det

Beskæftigelses- og rodemateriale

enkelte staldafsnit.

I alle stalde og for alle dyregrupper er der krav om permanent adgang
til en tilstrækkelig mængde halm eller andet manipulerbart materiale,

“Alt ind - alt ud”-produktion gennemføres i en større og større del af

der kan opfylde deres behov for beskæftigelses- og rodemateriale.

besætningerne. Formålet hermed er at sikre, at eventuel sygdom ikke

Materialet kan være halm, hø, træ, savsmuld, svampekompost, tørv

overføres mellem holdene i den pågældende staldafdeling. Før et nyt

eller en blanding heraf, som ikke bringer dyrenes sundhed i fare. Reb

hold grise kommer ind, foretages en grundig rengøring og desinficering.

fremstillet af naturmateriale kan også anvendes.

Til dette formål er der blevet udviklet specielt rengøringsvenlige
materialer.

Kvalitetshåndbog

31

 INDHOLD

1.3.3

Stalde til søer og gylte

I ugen før det forventede faretidspunkt skal dyrene have passende

Søer og gylte skal, senest fire uger efter løbning og indtil syv dage før

redebygningsmateriale i tilstrækkelig mængde, medmindre dette

forventet faring, være løsgående i løsdriftssystemer i større eller mindre

teknisk ikke kan lade sig gøre med det gyllesystem, der anvendes.

grupper. De må holdes i bokse indtil fire uger efter løbning. Boksene
skal være indrettet så hvert svin kan lægge sig samt hvile og rejse sig

1.3.4

uden besvær.

Ifølge den danske dyreværnslov skal:

Mindst 1,3 m2 pr. so og 0,95 m2 pr. gylt skal være areal med fast eller

Management

Dyr behandles forsvarligt og beskyttes bedst muligt mod

drænet gulv (eller en kombination heraf) og med strøelse (halm,

smerte, lidelse, angst, varige mén og væsentlig ulempe

spåner e.l.). Arealkravene afhænger af antal dyr og andelen af gylte.

Enhver, der holder dyr, sørge for, at de behandles omsorgsfuldt,
herunder at de får foder, vand og passes under hensyntagen til

Det har siden 1. januar 2006 været forbudt at anvende stalde med

deres fysiologiske og adfærdsmæssige behov i overensstemmelse

bindsler.

med anerkendte praktiske og videnskabelige erfaringer.

For sostalde, taget i brug efter 1. januar 1999, gælder endvidere, at

Disse krav betyder bl.a., at alle svin i Danmark fodres og tilses mindst

der skal være etableret overbrusningsanlæg eller lignende, hvor søerne

en gang dagligt. Ligeledes skal syge eller tilskadekomne svin omgående

kan regulere deres kropstemperatur.

plejes og evt. flyttes til en sygesti. Der skal være et tilstrækkeligt antal

Et tæt samarbejde mellem offentlige myndigheder og branchen samt et effektivt informations- og rådgivningssystem medvirker til, at nye regler og love hurtigt implementeres i praksis.
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sygestier og altid mindst én klar til brug. Hvis grisen ikke får det bedre,

Siden 1. januar 2011 har det været et lovkrav, at pattegrise gives smerte-

skal den aflives eller en dyrlæge konsulteres.

lindrende behandling i forbindelse med kastration. Smertelindring
medfører bedre dyrevelfærd, hovedsageligt fordi smerterne efter

Pattegrise fravænnes tidligst soen, når de er 28 dage gamle, med

kastrationen mindskes. Smertelindring har været et branchekrav siden

mulighed for 21 dage, hvis grisene overflyttes til specialiserede stalde,

juni 2009 og er en integreret del af DANISH Produktstandard (se 1.1).

der tømmes, renses og desinficeres før anbringelsen af nye grupper.
Disse stalde skal være adskilte fra stalde, hvor der holdes søer for at
minimere overførsel af sygdomme til pattegrisene. Derudover er der

1.3.5

Udvikling af produktionssystemer
og staldanlæg

mulighed for tidligere fravænning i tilfælde, hvor det ellers ville gå ud

I svinesektoren er der bred enighed om, at dødelighed er en velfærds-

over soen eller pattegrisenes velfærd og sundhed.

mæssig og økonomisk udfordring, der skal sættes ekstra fokus på.
Målsætningen er derfor at reducere den gennemsnitlige dødelighed

Halekupering, tandslibning og kastrering

med 20 pct. blandt pattegrise, smågrise og slagtesvin i 2020. Et andet

Klipning af hale og slibning af tænder må ikke foretages rutinemæssigt,

langsigtet mål er løsgående søer i alle nye stalde i 2021. Det betyder, at

men kun hvis der ellers kan forventes skader på søers patter, andre

der er sat et mål om mindst 10 pct. løsgående diegivende søer i 2020.

svins ører eller haler.
Såvel offentligt som privat gennemføres der forskning, udvikling og
Tandslibning skal ske inden for svinets første fire levedøgn. Slibningen

afprøvning for at forbedre opstaldningsforholdene for svin. Aktivite-

må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er uddannet

terne er koordineret mellem forskellige institutioner, hvilket betyder,

dertil. Klipning af tænder er forbudt.

at flere forskergrupper er involveret i samme projekt. Denne metode
bevirker, at alle aspekter medtages, og at resultater hurtigt kan over-

Halekupering kan foretages inden for dyrets andet til fjerde levedøgn,

føres og implementeres i praksis. Forskning og udvikling er rettet mod

hvis det kan dokumenteres, at der er sket skader på haler som følge

bestemte problemstillinger, som defineres i relation til Det Dyreetiske

af manglende kupering, og problemet ikke kan løses på andre måder.

Råd, samfundsdebatten samt markedskrav.

Halekuperingen skal foretages af en dyrlæge eller en person, der er
uddannet dertil. Ved halekupering efter fjerde levedøgn skal grisen

Siden slutningen af 80’erne har dyrevelfærd og sundhed hørt til de

gives længerevarende smertebehandling. Der må højest kuperes op

væsentligste forskningsområder, hvor opgaver bl.a. har været at

til halvdelen af grisens hale.

forbedre velfærd og sundhed i bestående staldsystemer samt at
udvikle alternative produktionsformer.

Kastration af pattegrise skal foretages tidligst muligt og senest
inden for de første to til syv levedage. Ved kastration efter syvende

De væsentligste forsknings- og udviklingsaktiviteter vedr. dyrevelfærd

levedøgn skal grisen gives længerevarende smertebehandling.

og sundhed omfatter:

Kastrationer må kun foretages af en dyrlæge eller en person, der er
uddannet dertil. Kastration ved overrivning af væv må ikke foretages.
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Løsdriftsystemer til drægtige søer

Alle praktiserende dyrlæger har pligt til at anmelde dyremishandling

Løsdriftsystemer til diegivende søer

til veterinærcheferne. Desuden har medarbejdere i Landbrug &

Indretning af stier til smågrise og slagtesvin

Fødevarer en meldeprocedure for tilfælde af svigtende dyrevelfærd.

Beskæftigelsesmaterialer til smågrise og slagtesvin

For alle andre med kontakt til svinebesætninger er der oprettet en

Forebyggelse af halebid

hotline, der betjenes af medarbejdere i Videncenter for Svineproduk-

Brug af sygestier

tion under Landbrug & Fødevarer. Formålet med denne hotline er at

Eksternt miljø.

opdage krisetegn i tide, før situationen ender i misrøgt.

Aktiviteterne gennemføres i samarbejde med relevante institutioner

Ved modtagelsen af svin på slagteriet kontrolleres også, om svin har

på området, dels som basisforskning under Det Jordbrugsvidenskabelige

været udsat for misrøgt.

Fakultet (se 1.1.3), og dels i produktionsbesætninger i den danske
svinekødsbranche. Således er de danske svineproducenter ikke sene

1.3.7

Resultat

til at implementere den nyeste viden og selv bidrage til udviklingen

De offentlige og private initiativer sikrer, at danske svin opstaldes og

med egne erfaringer. Et eksempel på dette er svineproducenter,

passes under størst mulig hensyntagen til deres velbefindende. Et tæt

der igennem de seneste år har eksperimenteret med farestalde til

samarbejde mellem offentlige myndigheder og branchen samt et

løsgående søer for at fremtidssikre deres bedrifter.

effektivt informations- og rådgivningssystem medvirker til, at nye
regler og love hurtigt implementeres i praksis.

1.3.6

Kontrol

Kontrol i henhold til Dyreværnslovens bestemmelser blev påbegyndt

Gennem forsknings- og udviklingsaktiviteterne opbygges viden om

i efteråret 1994 og udføres af veterinærchefer ansat under Fødevare-

systemer, så den løbende tilpasning til ny lovgivning og samfundets

styrelsen, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Veterinær-

ønsker foretages på det bedst mulige vidensgrundlag.

cheferne har til enhver tid ret til at få adgang til besætninger, lokaliteter, transportmidler og dokumenter. Sagkyndige ansat under EU-

Samarbejdet mellem de statslige og private forskningsinstitutioner

kommissionen har tilsvarende beføjelser.

sikrer, at alle aspekter inddrages i udviklings- og forsøgsarbejdet.
Blandt andet har det været væsentligt for branchen, at de offentlige

Myndighedernes kontrol foretages i mindst fem procent af alle

ansatte adfærdsforskere sikrer, at dyrenes adfærd og velfærd er

besætninger samt ved mistanke om dyremishandling. Større svine-

tilgodeset i de staldsystemer, der udvikles til svin.

besætninger skal endvidere føre egenkontrol med dyrevelfærd.
Besætningens egenkontrolprogram kontrolleres min. én gang om

Den nye danske lovgivning vedrørende opstaldning af søer og svin

året af den praktiserende dyrlæge (se 1.5.4). Derudover kontrolleres

stiller de højeste krav i Europa til staldindretning og dyrevelfærd.

dyrevelfærd som en del af branchens DANISH Produktstandard (se 1.1),
med uafhængige audits i en tredjedel af alle besætninger hvert år.
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1.4 Produktionsforhold

1.4.1

Lovgivning og brancheregler

1.4.2

Foruden de dyreværnsmæssige lovkrav (jf. 1.3.1) stiller dansk lovgiv-

Placering og indretning
af landbrugsejendomme

ning en række krav til sundhed og miljø.
Lovgivningen sigter på at begrænse forurening og gener fra dyrehold
og stiller krav til bl.a. følgende:

DE, Dyreenhed: Målestok for antal dyr på en ejendom. En dyreenhed
er fastlagt ud fra en kvælstofmængde på 100 kg ab lager og svarer
f.eks. til:
4,3 årssøer med pattegrise til fravænning (4 uger~7,3 kg)

Placering og indretning af landbrugsejendomme

200 smågrise fra fravænning (7,3 kg til 32 kg)

Størrelse af dyrehold

36 slagtesvin (32-107 kg).

Maksimalt 140 kg kvælstof pr. hektar fra svinegødning
Budget og regnskab for gødningsforbrug.

Placering
Miljøministeriet har fastsat regler for etablering af produktionsanlæg

Placeringen af husdyrbrug er blevet yderligere skærpet med imple-

til svin samt opbevaring, udbringning og anvendelse af husdyrgødning.

menteringen af miljølovgivningen i 2007. Således er det ikke tilladt at

Bekendtgørelserne indeholder bl.a. krav, der gennemfører Nitratdirek-

etablere, udvide eller ændre eksisterende husdyrbrug med mere end

tivet (91/676/EØF). Den 1. januar 2007 trådte en ny lov for miljøgod-

3 DE i følgende områder:

kendelse af husdyrbrug i kraft, lov nr. 1572/2006. Denne lov understøttes af bekendtgørelse nr. 294/2009 om tilladelse og godkendelse

Eksisterende og fremtidig byzone eller sommerhusområde

m.v. af husdyrbrug og bekendtgørelse nr. 764/2012 om husdyrbrug

Område i landzone, der er udlagt til boligformål, erhvervs-

og dyrehold for mere end tre dyreenheder, husdyrgødning, ensilage

formål, rekreative formål eller lignende

m.v. samt efterfølgende ændringsbekendtgørelser (se 1.4.2).

Område mindre end 50 m fra de ovenstående områder
Område mindre end 50 m fra en nabobeboelse.

Videncentret for Landbrug har på baggrund heraf udarbejdet vejledningsmateriale til de lokale konsulenter, som varetager opgaver

Renovering eller udvidelse af svinebrug over 75 DE kræver en miljø-

inden for planlægning og drift af husdyrbrug.

godkendelse ifølge loven om miljøgodkendelser af husdyrbrug, der
trådte i kraft 1. januar 2007. Udover de generelle afstandskrav (se
ovenstående) kræves der en reduktion af ammoniakfordampningen.
Reduktionskravet er 30 % i 2013 for so- og slagtesvinehold og 20 %
for smågrisehold i forhold til det stald- og lagersystem, der har den
laveste ammoniakfordampning. I praksis betyder dette, at hvis man
vælger et staldsystem med fulddrænede gulve, skal ammoniakfordampningen typisk reduceres med op til 60 %.
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Fælles
vandindvindingsanlæg

15 m

Levnedsmiddelvirksomhed

25 m
Vej

50 m

Stald,
gylletank
og lignende

15 m

15 m

30 m

Vandløb

Skel

Egen beboelse

Miljøministeriet har fastsat regler for etablering af produktionsanlæg til svin samt opbevaring,
udbringning og anvendelse af husdyrgødning. Lovgivningen sigter på at begrænse forurening og gener fra dyrehold. Eksempelvis må der i Danmark kun udbringes svinegødning
svarende til 140 kg kvælstof/hektar.

Figur 6: Afstandskrav til svinestalde, gylletanke o.l.

Der har været gennemført en række udviklingsprojekter og afprøv-

husdyrgødning på en anden landmands arealer. Reglen om harmoni

ninger, der har vist, hvorledes ammoniak- og lugtemission kan

foreskriver, at jordarealet skal være så stort, at der maksimalt ud-

begrænses ved forskellige tekniske tiltag, såsom ændring af foder-

bringes gylle svarende til 140 kg kvælstof pr. ha (1,4 DE pr. ha).

blanding, valg af staldsystem samt kemisk og biologisk luftrensning.
Disse er beskrevet på hjemmesiden www.vsp.lf.dk.
Ejendommens placering skal desuden leve op til en række krav, der er
vist på figur 6.

Harmoniareal
Afhængig af svineproduktionens størrelse skal der til ejendommen
være et areal, hvor gylle kan spredes. Arealet kan enten være ejet af
svineproducenten selv, være tilgængeligt via aftaler om forpagtning
af kortere eller længere varighed eller via aftale om udbringning af
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Indretning

Alle landbrug skal hvert år udarbejde:

Stalde og lignende skal være indrettet således, at forurening af grundvand og overfladevand ikke finder sted. Derfor skal gulvene kunne

En sædskifteplan med angivelse af grønne marker samt

modstå påvirkningerne fra dyrene og den almindelige drift. Desuden

afgrøder på arealerne

skal der etableres et hensigtsmæssigt afløbssystem.

En gødningsplan med behov for tilførsel af kvælstof og
fosforgødning samt angivelse af, hvordan behovet opfyldes

1.4.3

Opbevaring og udbringning af
husdyrgødning

ved brug af husdyrgødning og anden gødning
Et gødningsregnskab for perioden 1. august til 31. juli.

For at nedsætte tabet af næringsstoffer – især kvælstof fra husdyrgødning – mest muligt, er der lovgivningsmæssigt indført stramme

Gødningsregnskabet indeholder oplysninger om behov for og forbrug

restriktioner for opbevaring, udbringning og anvendelse af husdyr-

af kvælstof. Minimumskravet for udnyttelse af kvælstof i svinegylle er

gødning.

75 %. Gødningsregnskabet skal indsendes til NaturErhvervstyrelsen
en gang årligt.

Fra svinebedrifter må der højst udbringes husdyrgødning svarende til
140 kg kvælstof pr. ha pr. år (1,4 DE pr. ha pr. år). Ejendomme, der har

1.4.4

Produktionssystemer

større gødningsmængder, skal indgå en skriftlig aftale med andre om

Hovedparten af de danske svin er opstaldet i isolerede bygninger

overførsel/anvendelse af overskydende gødning.

med mekanisk ventilation og varmeanlæg. Til nogle løsgående drægtige
søer er der dog etableret uisolerede stalde med strøelsesanvendelse.

For at sikre udbringning af gyllen på de mest gunstige tidspunkter skal

Generelt anvendes holddrift efter “alt ind - alt ud” -princippet med

lagerkapaciteten af husdyrgødning generelt svare til mindst ni måneders

fravænning af grisene i en alder af ca. fire uger. Ca. 5 % af soholdet

gødningsproduktion. Gødningsbeholdere for flydende husdyrgødning

indgår i udendørsproduktion.

skal af hensyn til afdampning af ammoniak forsynes med flydelag eller
anden form for tæt overdækning.

Søer
Drægtige søer er opstaldet gruppevis i løsdrift fra fjerde uge efter

Udbringning af flydende husdyrgødning må kun finde sted i planternes

løbning. Løsdriftsstalde findes med forskellige indretninger og fodrings-

vækstsæson fra 1. februar til høst – desuden fra høst til 1. oktober for

principper.

arealer med vinterraps og til 15. oktober for græsarealer. Flydende
husdyrgødning skal enten nedfældes på sort jord eller udlægges med

Diegivende søer opstaldes typisk individuelt i kassestier med bokse

slæbeslangesystem for afgrøder i vækst. Dette medfører en forbedret

og delvis eller fulddrænet gulv. Stierne er indrettet, så pattegrisene

udnyttelse af gødningen og mindre lugtgener.

beskyttes mest muligt. I alle stier er der indrettet et område med
optimalt nærmiljø for pattegrisene. På det seneste har en række
fremsynede landmænd indrettet farestalden således, at søerne også
er løsgående i diegivningsperioden.
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Slagtesvin
Slagtesvin opstaldes i stier med 12-18 dyr. De fodres typisk ad libitum
i den første del af vækstperioden og eventuelt restriktivt den sidste
periode før levering. De fleste stalde har mekaniske ventilationsanlæg
med automatisk styring. Den største del af produktionen finder sted
i stier med spaltegulve i hele stien, men fra 1. juli 2015 kræves det, at
mindst 1/3 af stiarealet har fast eller drænet gulv. Kravet har været
gældende for nye stalde siden 1. juli 2000. Holddrift med “alt ind - alt
ud” - produktion gennemføres af sundhedsmæssige og hygiejniske
grunde i langt den største del af produktionen. Grisene indsættes ved
en vægt på ca. 30 kg og leveres til slagteri ved en vægt af 100-110 kg.
Et andet system er også under udbredelse i Danmark, hvor grisene
opholder sig i samme sti fra fravænning (7-8 kg) til slagtning (ca. 110 kg).
Systemet kaldes FRATS.
Langt den største del af svineproducenterne gennemfører i samarbejde med den lokale rådgivning regelmæssig kontrol med produktionen i de enkelte staldafdelinger. Derved er der etableret mulighed
for en optimal produktion af såvel søer, smågrise som slagtesvin.
I registreringerne indgår bl.a. data om reproduktion, foderforbrug og
tilvækst.
Søerne indsættes i farestalden syv dage før forventet faring og går der indtil fravænning.
I farestalden opstaldes søerne individuelt i kassestier med bokse. Stierne er indrettet så
smågrisene beskyttes mest muligt.

1.4.5

Kontrol/overvågning

De lokale kommuner fører tilsyn med, at reglerne for etablering af

Smågrise

husdyrbrug samt opbevaring og spredning af gylle overholdes. Det

Fravænnede grise opstaldes i grupper på 20-40 dyr, hvor temperatur

sker ved regelmæssig kontrol af samtlige ejendomme.

og luftforsyning tilpasses de enkelte aldersgruppers behov. Staldene
er typisk indrettet som toklimastier med overdækning og delvis spalte-

Nyt udstyr og inventar til stalde indgår ofte i en produkttest for at

gulv. Grisene fodres ad libitum og der praktiseres “alt ind - alt ud” - drift

sikre, at alt udstyr er funktionsdygtigt og tilgodeser dyrenes behov.

med indsættelse af grisene ved ca. 7 kg og med afgang ved ca. 30 kg.

I samarbejde med relevante institutioner er der for spaltegulve
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1.4.6

Resultat

Reglerne for etablering af husdyrbedrifter samt opbevaring og
udbringning af husdyrgødning sikrer, at gødning indgår i dyrkningskredsløbet i stedet for at forurene omgivelser og vandforsyning.
Endvidere bidrager lovgivningen til i høj grad at genbruge affaldsprodukter fra husdyrproduktionen.
Kontrolordninger og brancheaftaler medvirker til at gældende lovgivning overholdes, at kun staldanlæg m.v. af god kvalitet etableres
samt at dyrenes velfærd tilgodeses.

Fravænnede grise flyttes til smågrisestalden, hvor de opstaldes i grupper på 20-40 dyr.
Staldene er typisk indrettet med toklimastier med delvis spaltegulv og overdækning.

oprettet et kontrolorgan: Dansk Spaltegulvs Kontrol, der sikrer, at
de spaltegulve, der markedsføres, opfylder krav til funktion og holdbarhed. Det nære samarbejde med producenter af staldudstyr og
ventilationsanlæg sikrer, at forsknings- og forsøgsresultater samt
praktiske erfaringer fra svineproduktionen inddrages ved udvikling af
nye produkter.
NaturErhvervstyrelsen under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og
Fiskeri fører tilsyn med, at reglerne for udnyttelse af husdyrgødningen
overholdes. Det sker dels ved den årlige godkendelse af gødningsregnskaber, og dels ved kontrolbesøg på udvalgte ejendomme. Overtrædelse af reglerne straffes med påtale – eventuelt bøde.
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1.5 Sundhed

1.5.1

Lovgivning og brancheregler

er dog i et vist omfang kendt af såvel besætningsejer som besæt-

Dansk lovgivning har fastsat en række krav til indretning af stalde, der

ningsdyrlæge, da mange af disse besætninger kører efter samme

foruden dyrevelfærd også sikrer svin mod skader (BEK nr. 323/2003).

smittebeskyttelesesregler som SPF besætninger.

Branchen har derudover udarbejdet retningslinjer for sikring af et højt

Som nævnt står SPF for Specifik Patogen Fri. Dette betyder, at besæt-

sundhedsniveau i svinebesætninger, der bl.a. kontrolleres via branchens

ningerne er deklareret for en række behandlingskrævende sygdomme,

DANISH Produktstandard. For SPF-besætninger findes yderligere

herunder almindelig lungesyge, ondartet lungesyge, svinedysenteri,

regler, som er fastsat af SPF-Sundhedsstyringen (SPF står for Specifik

skab, lus og nysesyge. SPF-besætninger kan principielt kun etableres

Patogen Fri). Blandt andet stilles der krav til ekstern smittebeskyttelse

ved totalsanering, dvs. hele besætningen sættes ud (alle dyr fjernes),

og overvågning af specifikke sygdomme.

staldene/bygningen rengøres, desinficeres og står tom i en periode,
inden SPF-dyr indsættes. Sikkerheden i systemet bygger på en nøje

De praktiserende dyrlæger er af stor betydning for at opretholde et

styret omsætning af dyr, omhyggelig smittebeskyttelse samt løbende

højt sundhedsniveau. Dyrlægeloven LBK 815/2012 angiver de gene-

veterinærkontrol.

relle retningslinjer for dyrlægers ansvar og rettigheder. Denne lov
danner bl.a. grundlaget for bekendtgørelse om lægemidler til dyr

SPF-besætninger kan blive inficeret med et af de smitstoffer, de

(BEK nr. 785/2010, uddrag findes i Bilag 1), bekendtgørelse om sund-

oprindeligt var fri for. Hvis dette forekommer, forbliver besætningerne

hedsrådgivningsaftaler for svinebesætninger (BEK nr. 787/2010) og

i SPF-systemet, men får en ny betegnelse, f.eks. SPF + Myk (SPF med

bekendtgørelse om egenkontrol med dyrevelfærd (BEK nr. 763/2010).

almindelig lungesyge, mycoplasma lungesyge). Omkring 73 % af alle
søer og 38 % af alle slagtesvin har i dag SPF-status. Derudover drives

For at begrænse problemet med Salmonella i fødevarer er der i

mange besætninger efter de samme regler uden at være registreret

Danmark udstedt bekendtgørelse om Salmonella hos svin (BEK nr.

i systemet. På www.spfsus.dk kan man læse mere om SPF-systemet

404/2012). Som supplement hertil er der udarbejdet en salmonel-

og indhente sundhedsoplysninger på alle Danmarks svinebesætninger.

lahandlingsplan IV.

1.5.3
Til hindring af smitte mellem besætninger skal alle store svinebesæt-

Dyrlæger og veterinære chefer
i fødevareregionerne

ninger have udarbejdet en smittebeskyttelsesplan i henhold til

Dyrlæger

bekendtgørelse BEK nr. 1329/2010.

I Danmark kræves statslig autorisation for at udøve dyrlægegerning.
Kun praktiserende dyrlæger, der er registreret i Ministeriet for

1.5.2

Sundhedsniveauer for svinebesætninger: konventionel og SPF

Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, må behandle syge dyr. Praktiserende
dyrlæger skal desuden indberette om fund af visse sygdomme til

I Danmark opereres overordnet med to sundhedsniveauer: konven-

Fødevareregionen og deltage i den offentlige bekæmpelse af smit-

tionel og SPF. I konventionelle eller “almindelige” svinebesætninger

somme sygdomme.

er dyrenes sundhedsstatus ikke underlagt systematisk kontrol. Status
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Dyrlæger skal indkøbe receptpligtige lægemidler på apoteker eller
hos andre af Lægemiddelstyrelsens godkendte forhandlere (BEK
nr. 785/2010). Ved indkøb eller receptordination af lægemidler skal
dyrlægen angive sit autorisationsnummer. Dyrlægen kan udlevere
medicin til fem dages efterbehandling. Hvis besætningen har indgået
en rådgivningsaftale og dermed må have medicin stående i en længere
periode, må dyrlægen ikke udlevere medicinen, den skal receptordineres. Kravet om receptordinering af medicin sikrer, at den ordinerende dyrlæge ikke samtidig er sælger af medicin, f.eks. antibiotika.
En dyrlæge, der bliver bekendt med at et dyr behandles uforsvarligt,
skal sørge for at forholdet rettes straks. Grove forhold skal dyrlægen
anmelde til politiet.

Veterinærchefer
Fødevarestyrelsen har en veterinær søjle, som består af et centralt
kontor samt tre afdelinger: nord, syd og øst. Hver regionalafdeling

Hver gang, der bruges medicin, sker der en detaljeret registrering af, hvilke dyr der er
behandlet, hvilket produkt og hvilken mængde der er anvendt, samt hvornår behandlingen
har fundet sted.

har en veterinærchef, der har det overordnede ansvar for bl.a. at føre
kontrol med overholdelse af dyreværnsloven og beredskabet med

Visse lægemidler må kun anvendes til dyr, såfremt behandlingen fore-

overvågning og bekæmpelse af smitsomme sygdomme m.m.

tages af dyrlægen personligt. Hvis der er fastsat en tilbageholdelsesperiode (mht. frigivelse til slagtning) for et lægemiddel, skal dyrlægen

Herudover har Fødevarestyrelsen et veterinært rejsehold, som bl.a.

både skriftligt og mundtligt instruere landmanden om denne tilbage-

gennemfører tematiserede kontroller, superviserer dyrlæger og audi-

holdelsesperiode.

terer dyrlægers audit med landmandens egenkontrol.
Svinebranchen indførte i 2010 et frivilligt stop for brug af kritiske anti-

1.5.4

Sundhed, behandling af syge dyr

En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler

biotika. Det drejer sig om cephalosporiner, som er kritisk vigtige for
behandling af mennesker på sygehuse.

til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet
diagnosen. Det er således ikke tilladt at gennemføre forebyggende

Efter at have diagnosticeret en sygdom og påbegyndt behandlingen,

medicinsk behandling.

må en dyrlæge (hvis besætningsejer ikke har indgået en sundhedsrådgivningsaftale) kun udlevere eller receptordinere antibiotika- og
kemoterapeutikaholdige lægemidler til landmandens efterbehandling i op til fem dage.
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Mere end 90 % af de danske svineproducenter har indgået en skriftlig aftale om sundhedsrådgivning med en praktiserende dyrlæge. Dette betyder blandt andet, at en dyrlæge skal
konsultere besætningen mellem 4 og 12 gange om året.

I forbindelse med udlevering/receptordinering af medicin skal dyrlægen

Rester af antibiotika- og kemoterapeutikaholdige lægemidler må ikke

give mundtlig og skriftlig anvisning af:

opbevares på bedriften efter ordinationsperiodens udløb.

Hvilken sygdom dyrene er smittet med

I forbindelse med landmandens anvendelse af lægemidler (inkl. hånd-

Hvilke dyr der skal behandles (antal)

købspræparater) til husdyr, skal der føres en journal med angivelse af:

Hvilket lægemiddel de skal behandles med
Dosering af lægemidlet

Hvilke dyr der er behandlet (antal)

Hvordan lægemidlet skal anvendes

Datoer for indledning og afslutning af behandling

Tilbageholdelsestid før levering til slagtning.

Hvilket lægemiddel der er anvendt
Årsag til behandlingen

Den skriftlige anvisning skal opbevares i besætningen i fem år, og

Dosering og behandlingsmåde

dyrlægen skal opbevare en kopi af anvisningen i fem år.
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Hvem der har udført behandlingen

Antallet af rådgivningsbesøg afhænger af, hvilke dyregrupper der er

Navn og adresse på leverandøren (af håndkøbspræparater).

i besætningen, og hvilken kategori besætningen tilhører. Kategoriseringen afhænger af, om landmanden tidligere har haft dyrevelfærds-

Journalen skal opbevares i besætningen i fem år.

og/eller medicinsager.

Aftale om sundhedsrådgivning/egenkontrol med
dyrevelfærd

Ved hvert besætningsbesøg skal dyrlægen tage stilling til dyrevelfærdsmæssige og sundhedsmæssige forhold. Mindst hver tredje
måned skal dyrlægen udarbejde en skriftlig rapport, som udover de

Obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler: Besætninger med mere
end 300 søer, gylte eller orner, 3000 slagtesvin eller 6000 smågrise

dyrevelfærds- og sundhedsmæssige problemer også skal indeholde
en vurdering af alle relevante data.

skal have en sundhedsrådgivningsaftale med besætningsdyrlægen.
Rådgivningskategori: Alle besætninger, der er omfattet af kravet
om obligatoriske sundhedsrådgivningsaftaler, bliver placeret i en af

Besætningsdyrlægen skal føre journal over kontakten med hver
besætning. Journalen skal indeholde:

følgende tre grupper: almindelig rådgivning, ekstra rådgivning eller
skærpet rådgivning. Placeringen er afgørende for den lovgivnings-

Oplysning om ordinerede og udleverede lægemidler

mæssige fastsatte besøgsfrekvens. Antallet af årlige rådgivningsbesøg

(præparatnavne, mængder og dosering samt sygdomme,

i sobesætninger varierer mellem ni og 12 besøg og i slagtesvinebesæt-

der skal behandles)

ninger mellem fire og seks besøg.

Oplysning om de tilbageholdelsestider, der er meddelt over for
landmanden
Kopi af den besætningsansvarliges lægemiddelregistreringer

Alle større svinebesætninger skal indgå en obligatorisk sundheds-

eller en opgørelse udfærdiget på baggrund af optegnelserne

rådgivningsaftale med en praktiserende dyrlæge. Alle andre besæt-

samt oplysning om ikke forbrugte lægemidler

ninger kan indgå en frivillig sundhedsrådgivningsaftale. Indholdet og

Resultater af laboratorieundersøgelser

kravene til både dyrlæge og landmand er ens, uanset om sundheds-

Konklusion på hvert rådgivningsbesøg

rådgivningsaftalen er obligatorisk eller frivillig. Alle landmænd, der har

Kopi af besøgsrapporter.

indgået en sundhedsrådgivningsaftale med en dyrlæge, skal udarbejde et egenkontrolprogram. Erhvervet har udarbejdet en branche-

Svineproducenten modtager en kopi af de oplysninger, som dyrlægen

kode for dyrevelfærd i besætninger med svin, og denne kan danne

har tilføjet journalen. Journalen opbevares af dyrlægen i mindst to år.

baggrund for landmandens egenkontrolprogram. Den praktiserende
dyrlæge skal løbende auditere landmandens egenkontrolprogram.

Svinebesætninger med en rådgivningsaftale kan få ordineret medicin
til en periode på 35-63 dage afhængig af dyregrupper og rådgivningskategori af landmandspraksis.
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1.5.5

Registrering af medicinforbrug,
VETSTAT

I Danmark registreres forbruget af lægemidler til dyrehold via VETSTAT
(Veterinary Medicine Statistics). Programmet registrerer al terapeutisk
medicin, sera og vacciner for hver besætning. Apoteker, dyrlæger og
fodermøller skal indsende oplysninger til VETSTAT om:
Dyreart og aldersgruppe, der behandles

1.5.6

Zoonoser

Zoonoser: Sygdomme, der kan overføres fra dyr til mennesker,
eksempelvis en salmonellainfektion.
SI-værdi: Som resultat af den landsdækkende salmonellascreening
i avl og opformeringsbesætninger beregnes SI-værdien (SI: SalmonellaIndeks) på basis af resultater fra de seneste tre måneders prøveudtagninger.

Identitet af besætning (CHR-nummer)
Diagnose (årsag til medicinordinering)
Navn og mængde af medicin

Salmonellaniveauet i samtlige avls- og opformeringsbesætninger

Navn på ordinerende dyrlæge.

følges løbende ved hjælp af serologiske undersøgelser. Disse undersøgelser startede i slutningen af 1993 som en frivillig aftale mellem

Oplysningerne er tilgængelige for landmand og dyrlæge, dvs. det

branchen og myndighederne. På baggrund heraf udregnes løbende

gælder kun for besætningsejerens egen besætning, og dyrlæger har

et SalmonellaIndeks (SI) for besætningerne. Hvis SI-værdien overstiger

kun adgang til data fra de besætninger, med hvilke de har indgået

en fastlagt grænse (SI-værdi > 5) skal der udtages gødningsprøver i

en sundhedsrådgivningsaftale. På baggrund af data kan de løbende

besætningen og købere af avlsdyr skal informeres.

holde øje med forbruget i besætningen og bl.a. kontrollere, at det
ligger under gult kort-grænsen. Myndighederne har ligeledes adgang

Ved salg af svin fra avls- og opformeringsbesætninger skal SI-værdien

til oplysningerne.

medtages på besætningens sundhedsdeklaration.

’Gult kort’-ordning

Siden januar 1995 er salmonellaniveauet i samtlige produktionsbesæt-

På baggrund af data registreret i VETSTAT er der fastsat en grænse-

ninger med en leverance på mere end 200 slagtesvin pr. år løbende

værdi for antibiotikaforbrug i svinebesætninger. Besætninger med

blevet målt ved hjælp af serologiske undersøgelser af kødsaftsprøver.

et antibiotikaforbrug over den fastsatte grænseværdi bliver tildelt et

Resultaterne opgøres hver måned og kan ses på SPF-sus’ hjemmeside

gult kort i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 1085/2011. Tildeling af

www.spf-sus.dk. Endvidere er resultaterne tilgængelige i zoonoseregi-

et gult kort betyder, at besætningen inden for en ni måneders periode

streret. Registreret er endvidere tilgængeligt for de offentlige myndig-

skal nedsætte antibiotikaforbruget til under grænseværdien.

heder.
Myndighederne pålægger besætninger med et vist salmonellaniveau
prøveudtagning for at afklare, hvilken salmonellatype besætningen er
smittet med. For besætninger med betydelig forekomst af Salmonella
påbyder de veterinære myndigheder særslagtning.
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1.5.7

Kontrol

Zoonosecentret under DTU Fødevareinstituttet overvåger konstant

Alle besætninger skal have besøg af en dyrlæge mindst en gang årligt.

udviklingen af resistente bakterier, forbruget af medicin m.m. Resul-

Alle større besætninger er omfattet af kravet om obligatorisk sund-

taterne offentliggøres hvert år i DANMAP-rapporten (kan hentes på

hedsrådgivning og skal have mellem fire og 12 årlige besøg.

www.danmap.org).

SPF-avls- og opformeringsbesætningerne kontrolleres af veterinærer

1.5.8

fra Landbrug & Fødevarer/Videncenter for Svineproduktion ved måned-

I Danmark må husdyr ikke behandles forebyggende med antibiotika-

lige besøg, hvor der gennemføres en klinisk kontrol samt udtages

og kemoterapeutikaholdige lægemidler. Derudover må dyrlæger ikke

prøver til serologisk og bakteriologisk undersøgelse for SPF-sygdomme.

sælge antibiotika, men kun receptordinere dem. Begge tiltag betyder,

Resultat

at forbruget af antibiotika i Danmark generelt er lavt, og indførelsen
Desuden kontrolleres samtlige avls- og opformeringsbesætninger

af ’gult kort’-ordningen har medvirket til, at forbruget er faldet, i forhold

månedligt for PRRS (Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome)

til inden ’gul kort’-ordningen blev indført.

og Salmonella ved serologisk undersøgelse.
Med VETSTAT er det muligt for Zoonosecentret at analysere medicinSPF-produktionsbesætninger overvåges af besætningens praktiserende

forbruget i dansk svineproduktion, bl.a. med det formål at hindre

dyrlæge. Der udtages en gang årligt statusprøver til serologisk under-

unødigt forbrug af antimikrobielle stoffer i svineproduktionen.

søgelse for almindelig (mykoplasma) og ondartet lungesyge samt evt.
De omfattende registreringer af dyrenes sundhed og behandling med

PRRS.

medicin resulterer i en grundig dokumentation af svinebesætningernes
Alle dyrlægens registreringer er tilgængelige for inspektion fra Føde-

sundhedstilstand.

varestyrelsen.
Ved grov eller gentagen overtrædelse af bestemmelserne om sundhedsrådgivning kan både dyrlæge og besætningsejer fradømmes
retten til henholdsvis at udstede recept og at behandle dyr med
receptpligtig medicin i op til fem år. Branchen har indført en bod, hvis
der findes reststoffer af antibiotika i slagtekroppen. Boden opkræves,
hvis der i en stikprøve fra leverandøren findes restkoncentrationer af
antibiotika.
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1.6 Svinefoder

1.6.1

Lovgivning og brancheregler

Ifølge EU-regler skal foderstoffirmaer ved salg af foder medsende en

Lovgivning på foderområdet hører under Ministeriet for Fødevarer,

indlægsseddel med en række oplysninger om foderets indhold af

Landbrug og Fiskeri. Den nuværende “lov om foderstoffer” medtager

foderstoffer og næringsstoffer.

harmoniseringen inden for EU. Lovens formål er at regulere handlen
med foder og blandt andet at beskytte køberen mod underlødige

1.6.2

Sammensætning af foder

råvarer og foderblandinger. Om foderkvalitet siger loven, at: “Foderstoffer kun må anvendes, hvis de ikke ved hensigtsmæssig anvendelse
udgør nogen fare for menneskers og dyrs sundhed eller for miljøet”.
Loven omfatter krav til indhold af foderblandinger (Bilag 2-4).
Krav til foder og foderproducenter fastsættes af Fødevarestyrelsen
under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Blandt andet
stilles krav til bekæmpelse af Salmonella i foder.
På svinekødsbranchens eget initiativ har al brug af antibiotiske vækstfremmere til svin været ophørt siden 1. januar 2000.
Foruden lovgivningen er der brancheregler (rekommandationer, der

Næringsstoffer: Et foder er sammensat af forskellige typer næringsstoffer. Det er afgørende at kende foderets indhold af energi, aminosyrer, vitaminer og mineraler.
Fodertilsætningsstoffer: Stoffer, mikroorganismer og præparater,
der ikke er fodermidler eller forblandinger, og som er tilsat foder eller
vand med henblik på en eller flere af følgende funktioner:
a)

påvirke foderstoffers egenskaber positivt

b)

påvirke animalske produkters egenskaber positivt

c)

opfylde dyrs ernæringsbehov

d)

påvirke den animalske produktions miljøpåvirkninger positivt

e)

påvirke animalsk produktion, ydelse og velfærd positivt, især
ved at forbedre tarmfloraen eller fordøjeligheden af foderstoffer

implementeres via svineproduktionskonsulenterne) for sammen-

Jodtal: Jodtallet er et mål for indhold af umættede fedtsyrer i fedt.

sætning af foder efter grises behov for aminosyrer, mineraler og vita-

Et højt indhold af umættede fedtsyrer i foder (f.eks. fra fiskemel) med-

miner afhængig af alder, vægt og produktionsstatus (“Normer for

fører et højt jodtal i spæk. Af hensyn til kødets holdbarhed anbefales

næringsstoffer”). Dette normsæt er vejledende, men hele den danske

det, at fodersammensætningen tager hensyn til, at jodtallet i spæk

foderstofbranche følger disse normer.

ikke må blive for højt.

Ud fra en række forsøg med forskellige foderstoffer er der i brancheregi udarbejdet vejledende grænser for maksimal brug af de enkelte
råvarer i foder til søer, smågrise og slagtesvin. Derfor er der anbefalede

Foder er sammensat af en række foderstoffer og evt. fodertilsæt-

maksimumgrænser for, hvor meget fedt og vegetabilske olier der

ningsstoffer. Foderstoffer vurderes ud fra indholdet af næringsstoffer

må tilsættes foder til slagtesvin. Som eksempel anbefales max. 1 %

og foderets fordøjelighed.

polyumættede olier som raps og sojaolie.
Tilsætningsstoffer defineres som stoffer eller præparater, der er egnet
til at påvirke foderstoffers egenskaber eller den animalske produktion.
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Til gruppen af tilsætningsstoffer hører bl.a. mikromineralstoffer,
vitaminer og probiotika.
Når en foderblanding indeholder de nødvendige næringsstoffer, er
det generelt ikke det enkelte foderstof, som påvirker kødkvaliteten
i grisen. Det er mere et spørgsmål om, hvorvidt grisen har en højere
eller lavere tilvækst. Dermed er det kun svineproducentens økonomi,
der berøres – ikke kødkvaliteten – og der bruges kun vejledende
grænser for brug af råvarer i foder til svin. Der er ingen officiel kontrol
for brug af de enkelte foderstoffer.
Søer, smågrise og slagtesvin stiller forskellige krav til foderets fordøjelighed og indhold af næringsstoffer. De vejledende grænser for brug
af foderstoffer er baseret på, at råvarernes indhold af næringsstoffer

Foder til danske svin består primært af byg/hvede og sojaskrå. Anvendelse af antibiotiske
vækstfremmere i foderet har været forbudt siden år 2000.

er ensartet og kendt. Der tages hensyn til følgende forhold:
foderblandingen, mens sojaskrå normalt vil udgøre op mod 25 %.
Ædelyst		

Foderoptagelsen falder, hvis foderet smager

Den resterende del af foderblandingen kan bestå af en række andre

			

dårligt eller indeholder skadelige stoffer.

råvarer, hvor følgende bl.a. gælder:

Kødkvalitet

Nogle få foderstoffer forringer kødets smag,

Raps 		

Rapskage/skrå kan i foderblandinger til svin

			

farve, konsistens og holdbarhed. For eksempel

			

udgøre op til 15 %.

			

bruges der ikke fiskemel i foder til grise større

			

end 40 kg.

Ærter		

Ærter anvendes primært til slagtesvin og kan

			

udgøre 40 % af foderblandingen, men bruges

			

sjældent.

Gradvis tilvænning til en ny blanding

Fiskemel		

Anvendes kun i foderblandinger til smågrise

Stor omhu og varsomhed ved sammensætning af foder.

			

(indtil 40 kg) og udgør normalt under 10 %.

Fedt		

Anvendes både som vegetabilsk og animalsk

Foderblandinger til svin vil i Danmark typisk bestå af byg/hvede og

			

fedt. Tilsat fedt udgør typisk 1-3 % af foder-

sojaskrå. Byg/hvede vil tilsammen udgøre mellem 50 % og 75 % af

			

blandingen.

Desuden anbefales:

1.6.3

Råvarer
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Kød-/benmel

Der er forbud mod anvendelse af

Iblanding af tilsætningsstoffer

			

kød-/benmel i hele EU.

EU’s foderhygiejneforordning (nr. 183/2005) har siden 1. januar 2006

Catering		

Indeholdende animalsk protein fra landdyr er

styrelsen. Landbrugsbedrifter, der fremstiller foder med iblanding af

biprodukter

forbudt

rene tilsætningsstoffer eller forblandinger, skal registreres som HACCP-

stillet krav om, at alle landbrug skal være registreret hos Fødevare-

besætninger og skal på lige fod med foderstofindustrien følge et
Mælke produkter Anvendes primært til fravænnede grise og

kvalitetsstyringssystem, der lever op til HACCP-principperne (HACCP:

			

Hazard Analysis and Critical Control Point). Landbrugsbedrifter, der

udgør normalt op til 25 % af foderblandingen.

bruger færdigfoder eller fremstiller foder ud fra tilskudsfoder- og

1.6.4

Normer for næringsstoffer

mineralfoderblandinger, skal registreres efter reglerne om god pro-

Ved vurdering af foderstoffer anvendes følgende normer:

duktionspraksis, GMP (Good Manufacturing Practice).

Normer for aminosyrer

Salmonella

Normerne angiver det minimale indhold i foder, som sikrer optimal

Videncenter for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, har udgivet

vækst og kødprocent. Underforsyning i forhold til normerne vil

en vejledning for, hvordan svineproducenter kan forebygge mod smitte

reducere produktionsresultaterne.

af Salmonella i besætningen, samt hvordan man forebygger mod
indslæbning af Salmonella i en salmonellafri besætning.

Normer for mineraler og vitaminer
Normerne for mineraler og vitaminer er angivet som grises minimale

Af Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 775/2011 fremgår det,

behov plus en sikkerhedsmargin. Det anbefales ikke at tilsætte mine-

at foderstofvirksomheder har pligt til at bekæmpe Salmonella i foder.

raler eller vitaminer udover normen.

De fleste foderstofvirksomheder varmebehandler foderet ved mindst
81 OC for at leve op til dette krav. Salmonellakontaminerede råvarer

1.6.5

Fremstilling af foder

varmebehandles ligeledes ved mindst 81 OC. Det vil sige, at alt foder,

Foder til svin kan enten indkøbes færdigblandet i pelleteret form eller

indkøbt af danske svineproducenter, er omfattet af et kontrolsystem

blandes hos svineproducenten som melfoder. Cirka 40 % af svine-

for indhold af Salmonella.

foderet blandes af foderstoffirmaer, resten blandes på gårde med
eget blandeanlæg.

For besætninger er der retningslinjer vedrørende øget hygiejne i siloog fodringsanlæg, der sikrer mod kontaminering med Salmonella.

Ved blanding af foder til svin bruger både foderstoffirmaer og svine-

Generelt er der for korn, ærter m.m. af egen avl lav risiko for indslæb-

producenter de udarbejdede branchenormer for næringsstoffer som

ning af Salmonella. Det bør dog sikres, at råvarerne oplagres under

grundlag i deres beregning af foderets sammensætning. Dette sikrer

forhold, som hindrer adgang for fugle, mus og rotter.

et sundt foder, som betyder optimal vækst og maksimal udnyttelse af
grisenes arveanlæg for højt kødindhold.
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Foder til svin indkøbes enten færdigblandet eller blandes hos producenten. I dag er omkring 60 % af svineproducenterne hjemmeblandere.

1.6.6

Fodringssystemer

øge antallet af producerede grise pr. stiplads, men tillægges ikke

Valg af fodringsanlæg bestemmes af, om der anvendes tør- eller

nogen konkret økonomisk værdi, hvis der er god plads i slagtesvine-

vådfodring, og om der benyttes restriktiv fodring eller fodring efter

stalden. Ligeledes vil foderpris og tillæg/fradrag efter kødprocent

ædelyst.

i afregningen fra slagteriet være af betydning. Ud fra dyregruppe,
opstaldningsform, fodertype og foderstrategi vælges det princip for

Tørfoder kan tildeles som mel eller piller. Grise indtager pelleteret

fodertildeling, der passer bedst.

foder ca. dobbelt så hurtigt som melfoder. Ved samtidig tildeling af
væske øges hastigheden af foderindtagelsen yderligere. Ved vådfoder

1.6.7

har grisene den hurtigste foderindtagelse.

I Danmark udfører Fødevarestyrelsen under Ministeriet for Fødevarer,

Kontrol

Landbrug og Fiskeri den offentlige kontrol for, om foder fra foderstofValg mellem fodring efter ædelyst eller restriktiv fodring bestemmes

firmaer er blandet korrekt i henhold til den givne garanti for indhold af

af tilvækst, kødprocent og foderforbrug. En stigning i tilvæksten kan

næringsstoffer, tilsætningsstoffer m.v.
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Der anvendes en lang række kemiske og mikrobiologiske analyse-

Yderligere gennemfører Fødevarestyrelsen hvert år kontrol hos ca.

metoder, der alle er godkendt i EU.

5 % af samtlige besætninger for at sikre, at foderstofloven overholdes
på besætningsniveau.

Ud fra en mikroskopisk botanisk analyse kan Fødevarestyrelsen
vurdere, om foderblandingerne dels har et væsentligt andet blandings-

Færdigblandet foder testes på branchens egen forsøgsgård. Forskellige

forhold end beskrevet på indlægssedlen, og dels om der bruges

indkøbte foderblandinger til smågrise og slagtesvin testes i vækst-

råvarer, som ikke er beskrevet på indlægssedlen. I EU er der vedtaget

forsøg med efterfølgende økonomisk vurdering af de testede foder-

tolerancer for, hvor meget en kontrolanalyse må afvige fra det dekla-

blandinger. Foderblandingerne indkøbes uden firmaernes viden,

rerede indhold af næringsstoffer i foderet. Kontrol- og analyseresultater

hvorfor testresultaterne danner et reelt grundlag for svineproducen-

offentliggøres i årsrapporter. På denne måde vurderes det løbende,

ternes vurdering af deres foderleverandør. Der kan gennemføres test

om foderstofvirksomhederne blander korrekt og i øvrigt lever op til

af 15-20 kommercielle slagtesvine- og smågriseblandinger pr. år.

reglerne.
Som supplement til myndighedskontrollen udfører svinebranchen
En stadig større del af foderindustrien har etableret et egenkontrol-

også selv jævnligt kontrolkampagner af indkøbte foder- og mineral-

program, og dermed bliver myndighedskontrollen mere en kontrol af

blandinger for at teste foderets indhold af de væsentligste nærings-

egenkontrollen. Dette betyder, at der gennemføres et meget

stoffer.

begrænset antal foderprøver til kontrolanalyser.

1.6.8

Resultat

Foderstofvirksomhederne kontrolleres i et omfang, der svarer til, hvor

Den offentlige kontrol af foder omfatter sammensætning og indhold af

godt de gennemfører egenkontrollen. Fødevarestyrelsen udtager

nærings- og tilsætningsstoffer i foder samt uønskede stoffer i råvarer

bevidst stikprøver af foder og råvarer på basis af en risikovurdering.

og foder til svin. Denne kontrol sikrer både en løbende opfølgning af

Udtagningen er således ikke tilfældig, og resultaterne skal derfor

kvaliteten af det brugte foder, og at der ikke er reststoffer i slagtede

vurderes på denne baggrund. Årsrapporter med kontrol- og analyse-

svin. Ligeledes sikres, at foderstoffirmaerne leverer foder med et

resultater offentliggøres med angivelse af firmaernes navne på

indhold af næringsstoffer som aftalt mellem svineproducent og foder-

www. foedevarestyrelsen.dk.

stoffirma.

Fødevarestyrelsens kontrol med foderets indhold af tilsætningsstoffer

Sammen med den offentlige kontrol sikrer branchens rådgivning og

består dels af regnskabsmæssig forbrugskontrol, dels af fysisk kontrol

normer for svinefoder den gode smag af dansk svinekød. Ved at holde

ved udtagning af stikprøver hos fabrikanter og forhandlere. Kontrol-

sig inden for de vejledende grænser for maksimalt brug af de enkelte

og analyseresultater offentliggøres i årsrapporter med angivelse af

råvarer, opnår den enkelte svineproducent både højt produktions-

firmanavn.

niveau og optimal kødkvalitet.
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2 Indtransport og bedøvelse af svin
Transport, opstaldning på slagteri og bedøvelse af svin er beskrevet i kapitel 2.
Disse processer er både kritiske for kødkvalitet, dyrevelfærd og svinenes sundhed.
Samtidig er det et område, hvor man i Danmark nyder særlig godt af den integrerede produktion, der bl.a. sikrer en god koordinering mellem svineproducent,
vognmand og slagteriselskab.

 INDHOLD

2.1 Struktur

Forholdene ved udlevering, transport, modtagelse og bedøvelse af

2.1.2

svin er betydningsfulde af hensyn til dyrevelfærd og kødkvalitet.

Aftaler mellem vognmand og
slagteri

Transporten af svin til slagtning koordineres af slagteriet, der således
Den danske svinekødsbranche og de offentlige myndigheder har i

kan fordele leveringerne over hele dagen. Slagteriet indgår aftaler

mange år arbejdet med disse forhold. Det har resulteret i velordnede

med et eller en række vognmandsfirmaer til at varetage transporten.

udleveringsforhold hos svineproducenterne, velindrettede og velorganiserede transportsystemer samt stadigt bedre systemer til

Hvert vognmandsfirma har et distrikt, bestående af et fast antal svine-

opstaldning og bedøvelse af svin på slagteriet.

producenter. Det er således normalt den samme vognmand, der
betjener svineproducenten hver gang.

Leveringen af svin til slagtning sker direkte fra producent til slagteri.
Der er en tæt koordinering mellem svineproducent, vognmand og

I aftalen indgår bl.a. fastsættelse af transportpris og -distrikt. Der

slagteri efter fælles retningslinjer, der rækker videre end de lovmæssige

er således aftalt en fast takst for transport til slagteri. Som en del af

krav til dyrevelfærd, indretning af transportvogne etc. Videncenter

aftalerne kan svineproducenterne opnå en transportrabat pr. svin,

for Svineproduktion, Landbrug & Fødevarer, har i den forbindelse

hvis der afhentes et større antal svin pr. gang, eller hvis svin afhentes

udsendt informationsmateriale om leveringsegnethed til alle svine-

om natten. Gode udleveringsfaciliteter og læsseforhold fremmer

producenter. Materialet forklarer i billeder og tekst, hvornår en gris

dyrevelfærd og effektiv udlevering og belønnes med en reduceret

hhv. er egnet og uegnet til levering (Bilag 5).

udgift til transport.

2.1.1

2.1.3

Forhold mellem svineproducent
og slagteri

Når en svineproducent bliver medlem af et andelsslagteri, forpligtes

Krav til transportør

Vognmænd skal være autoriserede til transport af svin. Autorisationen
udstedes af Fødevarestyrelsen.

producenten til at levere sine slagtesvin til dette slagteri. Dog kan
producenten også vælge at levere en vis andel af sine slagtesvin til et

Chauffører af dyretransporter skal have kendskab til dyrenes behov

andet slagteri (splitleverandør). Til gengæld har slagteriet pligt til at

under transport og skal have modtaget tilstrækkelig undervisning om

modtage alle de svin, en producent leverer.

emnet. Dette kendskab opnås i vid udstrækning gennem deltagelse i
transportkurser. Ved at alle chauffører har viden om dyrenes adfærd og

Producenten kan enten selv vælge at transportere sine svin til slagt-

behov sikres grisene den bedst mulige transport. Allere-de i 2003 havde

ning, eller lade slagteriet arrangere transporten.

alle chauffører gennemgået et sådant kursus. Herefter er der løbende
afholdt kurser for nye chauffører og for opdatering ved ny lovgivning
m.v.
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Siden 2007 er det lovbestemt, at alle som håndterer dyr i forbindelse

Dyrevelfærdsrejseholdet foretager stikprøvekontroller af dyretrans-

med transport skal gennemføre et grundkursus i transport af dyr.

porter, hvor lastetæthed og vedligeholdelsesmæssig stand undersøges.

Kurset omfatter bl.a. love og regler på området. Derudover skal

Desuden kontrolleres som en del af den offentlige kontrol og egen-

chauffører og ledsagere gennemføre en kursusdel, der mere specifikt

kontrollen på slagterierne for rengøringsstand, overlæs og dyrenes

omhandler én eller flere dyrearter. Dette overbygningskursus kaldes

transportegnethed.

også kompetencebevisuddannelsen. Kompetencebeviset tildeles
efter bestået eksamen ved et uafhængigt organ, der er bemyndiget af

I forbindelse med aflæsning undersøger veterinærkontrollen alle grise

Fødevarestyrelsen. Kravet om kompetencebevis har været gældende

iht. EU kontrolforordningen for animalske fødevarer 854/2004/EF.

siden den 5. januar 2008.

Ligeledes fører veterinærkontrollen løbende tilsyn med opstaldningsog bedøvelsesanlæg.

Køretøjer til transport af svin skal godkendes af den statsligt kontrollerede bilinspektion. Desuden har branchen besluttet, at alle nye

2.1.6

vogne skal bygges efter branchens retningslinjer beskrevet i HST

Det danske system indeholder en omhyggelig koordinering af trans-

(Håndbog for Svinetransport). På denne måde sikres, at bilerne bygges

port af svin til slagtning, opstaldning og bedøvelse. Systemet er

efter den seneste viden på området.

karakteriseret af:

2.1.4

Korte transportafstande

Resultat

Korte transportveje

Det danske system sikrer, at stort set alle svin fra en svineproducent

Faste aftaler mellem vognmænd og slagterier

leveres til samme slagteriselskab. Dette giver samtidig mulighed for

Producenten leverer typisk altid sine grise til samme

kortest mulige transportveje. Transporttiden er under tre timer for

slagteriselskab

95 % af alle slagtesvin.

Producenten betjenes normalt altid af samme vognmand
Skånsom behandling af svin.

2.1.5

Kontrol

Transporten af svin til slagteri kontrolleres af en offentlig myndighed,

Effekten af denne indsats er:

der kaldes ”Dyrevelfærdsrejseholdet”, derudover også af veterinærkontrollen på slagterierne. Rejseholdet er en gruppe personer fra både

Maksimal sikring mod spredning af sygdomme i forbindelse

politi- og veterinærmyndigheder. På slagteriet er kontrollen underlagt

med transport til slagteri

de offentlige veterinære myndigheder (se 2.3, opstaldning og bedø-

Bedst mulig dyrevelfærd for transport af slagtesvin

velse).

En meget lav dødelighed af slagtesvin under transport og
opstaldning.

Den statsligt kontrollerede bilinspektion godkender og kontrollerer,
at vognene lever op til dansk lovgivning om køretøjer og dyrevelfærd.
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2.2 Udlevering af slagtesvin

Kapitel 2.2 omfatter drivning til og fra, samt ophold i særligt indrettede

Som følge af strukturudviklingen i dansk svineproduktion er gruppevis

faciliteter i forbindelse med udlevering af slagtesvin hos landmanden.

levering blevet en mulighed (se mere udførlig beskrivelse i 2.3.4). Dvs.
en enkelt landmand kan levere et vognlæs grise til et slagteri uden,

2.2.1

Lovgivning og brancheregler

Udleveringsfaciliteter skal opfylde kravene til almindelige stalde i hen-

at det enkelte svin er individuelt mærket. Gruppevis levering bliver et
frivilligt alternativ til den individuelle mærkning.

hold til lov nr. 104/2000 om indendørs hold af smågrise, avls- og
slagtesvin og lov nr. 404/1998 om indendørs hold af drægtige søer og

2.2.3

gylte – begge med senere rettelser.

For at hindre indførelse af smitte i besætningen og for at skåne svinene

Udleveringsrum

ved udlevering, har mange besætninger i dag særlige udleveringsfaciliPålæsning sker i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 om

teter. Der er fire typer udleveringsfaciliteter:

beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter
og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning

Udleveringsrum

(EF) nr. 1255/97 samt bekendtgørelse nr. 1729/2006 om beskyttelse

Udleveringsvogne

af dyr under transport.

Opsamlingspladser
Direkte udlevering.

Inden svinene forlader besætningen, skal de i henhold til dansk
lovgivning mærkes entydigt, så producenten kan identificeres.

Udleveringsrum
Ved udlevering via udleveringsrum flyttes svinene til et selvstændigt

Af hensyn til smittebeskyttelse og dyrevelfærd har branchen fastsat

staldafsnit, der er isoleret fra resten af besætningen.

retningslinjer for indretning af udleveringsrum samt særlige regler for
udlevering af svin. Retningslinjerne kan findes af den enkelte svinepro-

Udleveringsvogne

ducent på branchens faglige portal www.vsp.lf.dk.

Udleveringsvogne er mobile udleveringsrum. Svinene, der skal leveres,
læsses på udleveringsvognen og køres væk fra besætningen til et

2.2.2

Mærkning med leverandørnummer

afhentningssted, hvor de læsses over på transportvognen, som kører

Inden udlevering mærkes alle slagtesvin med et femcifret nummer

svinene til slagteriet. Metoden beskytter besætningen mod risiko for

på hver skinke (se afsnit 5.5.1). Nummeret identificerer leverandøren

kontaktsmitte via transportvognen. Svinene må højst opholde sig to

overfor slagteriet og gør det muligt for slagteriet at identificere svinets

timer i udleveringsvognen. Udleveringsvogne anvendes mindre og

oprindelse.

mindre i dansk svineproduktion.

Mærkningen foretages ved at tatovere leverandørnummeret på

Opsamlingspladser

svinenes hud ved hjælp af en tatovørhammer. Hvis der mangler mere

Opsamlingspladsen er et område, hvortil grisene drives umiddelbart

end to cifre i leverandørnummeret fradrages 20 kr. i afregningsprisen

før læsning på transportvognen og tjener udelukkende til smitte-

fra slagteriet.

beskyttelse af besætningens øvrige dyr.
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Direkte udlevering

Den offentlige veterinærkontrol kontrollerer bl.a., at svinene ikke

Ved direkte udlevering flyttes svinene direkte fra stierne, hvor opvæk-

har mere end én tatovering på hver skinke, hvilket ville være en

sten er sket, over på transportvognen. Imens svinene flyttes isoleres

overtrædelse af dyreværnslovgivningen og udløse en påtale over for

det pågældende staldafsnit midlertidigt fra resten af besætningen.

producenten.

I forbindelse med udleveringsfaciliteter er der oftest etableret skrid-

2.2.6

sikre ramper eller afsatser i beton. Gode læsseforhold fremmer både

De danske udleveringsfaciliteter er indrettet med henblik på høj smitte-

dyrevelfærd og effektiv udlevering.

beskyttelse, god dyrevelfærd og effektiv udlevering. Den enkelte

Resultat

svineproducent har fri adgang til en vejledning om udlevering af svin,
Der må ikke benyttes el-driver i forbindelse med læsning af svinene.

som branchen har udarbejdet.

2.2.4

For at svinene føler sig godt tilpas og ikke er stressede i forbindelse

Forebyggelse af smittespredning

Risikoen for overførsel af sygdomme fra transportvogn til besætning

med udlevering anbefales det at:

minimeres ved overholdelse af følgende retningslinjer i forbindelse
med udlevering:

Svin fra forskellige stier blandes så lidt som muligt
Benytte skånsom drivning

Det anbefales, at udleveringsfaciliteter både mht. udstyr og

Give svinene god plads i udleveringsfaciliteterne

personale holdes skarpt adskilt fra det øvrige besætningsområde

Have solide og skridsikre ramper.

Der skal vaskes og desinficeres effektivt efter hver levering
Afløb og gyllekanaler i udleveringsrum må ikke have direkte

Den gode dyrevelfærdsmæssige håndtering af svin minimerer risikoen

forbindelse til andre staldafsnit

for PSE samt blødninger og sværbeskadigelser.

Vognmanden må kun komme i udleveringsfaciliteten.
Mærkningen med leverandørnummer muliggør, at svinets oprindelse

2.2.5

Kontrol

I Danmark findes et landsdækkende netværk af konsulenter (jf. afsnit

kan identificeres af slagteriet og derudover opfyldelse af EU’s regler
om mærkning, registrering og sporbarhed ved flytning af svin.

1.1.5), der bl.a. hjælper med indretningen af udleveringsfaciliteter.
Branchen har fastsat retningslinjer for indretning af udleveringsrum
samt særlige regler for udlevering af svin. Gode udleveringsfaciliteter
og læsseforhold fremmer dyrevelfærd og effektiv udlevering. Dette
belønnes af slagterierne med en reduceret udgift til transport. Såvel
rådgivning som reducerede udgifter har til formål at sikre optimal
dyrevelfærd samt minimal risiko for smittespredning.
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2.3 Transport og opstaldning af
slagtesvin

Nedenstående omfatter transport af svin og opstaldning på slagteriet.

så for koordinering af transporterne, så de bliver jævnt fordelt og
unødig venten undgås. Hver vognmand får et fast tidspunkt, hvor

2.3.1

Lovgivning og brancheregler

grisene skal leveres på slagteriet.

Transport af svin og undervisning af dyretransportører foregår i henhold til EU Forordning 1/2005 om beskyttelse af dyr under transport.

De fleste vognmænd (ca. 80 %) leverer normalt til samme slagtested,

På baggrund af EU-reglerne har det danske Justitsministerium ud-

mens de resterende får oplyst leveringssted for hver enkelt levering.

færdiget bekendtgørelse nr. 1728/2006 og 1729/2006, hvor der er
yderligere regler for transport af dyr.

2.3.3

Transport

For at få en skånsom og smidig transport, har danske transportvogne
Krav til indretning af stalde på slagteriet samt håndtering af svin under

gode læsningsfaciliteter, skridsikre gulve samt mekanisk ventilation.

opstaldning, bedøvelse og slagtning sker i overensstemmelse med

Desuden gælder følgende retningslinjer:

EU’s bestemmelser (Rådets forordning 1099/2009).
Anbefaling om kun 15-20 svin i hvert rum på vognen
I henhold til EU-kontrolforordningen for animalske fødevarer

Overlæsning af transportvognen må ikke finde sted

854/2004/EF undersøges de levende svin af veterinærkontrollen

Transporten skal være forsigtig og uden unødvendige stop

senest 24 timer efter ankomsten til slagteriet og højst 24 timer inden

Lokale aftaler ved udlevering overholdes

slagtning.

Ved drivning af svin anvendes drivbrædt og brug af eldrivmidler

Danish Meat Research Institute, DMRI, Teknologisk Institut, har desuden

Alle vogne skal rengøres, inden slagteriet forlades.

er forbudt
opstillet en række råd til sikring af god kødkvalitet (Bilag 6), der vejleder
om optimale fremgangsmåder fra udlevering af svin til afsendelse af

Transporterne tilrettelægges således, at vognmanden henter svin fra

delstykker fra slagteriet. Derudover kræver slagterierne speciel under-

besætninger med højest sundhedsstatus først. Besætninger under

visning af eget personale, som arbejder i staldområderne og med bedø-

mistanke for at være smittet med f.eks. Salmonella transporteres og

velse samt nogle af de mestre, der er ansvarlige for dette personale.

slagtes separat under skærpede kontrolforanstaltninger.

2.3.2

Producenter, der selv transporterer svin til slagtning, er underlagt

Tilmelding af svin til slagtning

En svineproducent leverer typisk svin til slagtning på en fast dag i ugen.

samme regler for registrering samt brug og indretning af vogne som

Transporten foretages normalt af et vognmandsfirma, der har kontrakt

vognmændene. Cirka 5 % af slagtesvinene leveres til slagteriet af

med slagteriet, mens enkelte producenter selv kører deres svin til

svineproducenten selv.

slagtning.
Inden ankomsten til besætningen adviserer vognmanden telefonisk
Svineproducenten tilmelder typisk svin til slagtning online og direkte

producenten, så det sikres at slagtesvinene er klar til udlevering. Dette

til slagteriet, normalt torsdag i ugen inden slagtning. Slagteriet sørger
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sker for at minimere risikoen for smittespredning og for at sikre en
smidig arbejdsgang, som tilgodeser dyrenes velfærd.
I forbindelse med udlevering kontrollerer chaufføren, at alle grise er
egnede til transport. I Danmark er det ikke tilladt at transportere hhv.
syge og tilskadekomne svin, der ikke kan gå og stå ved egen hjælp,
medmindre transporten sker under særlige forhold (f.eks. dyreambulance). Hvis pålæsning af syge eller tilskadekomne svin kan foregå ved
dyrenes egen hjælp, skal de under transporten holdes adskilt fra de
andre svin. Normalt transporteres kun raske svin til slagteri.
For hver transport findes en køreseddel med registrering af:
Afgangssted og dato
Transporttider (afgang og ankomst)
Antal svin, der transporteres
Antal svin tilladt på transporten
Dyrenes oprindelsesbesætning
Destination
Registreringsnummer på vogn og trailer
Chauffør/transportvirksomhed
Aflæsningstidspunkt.
Ved ankomsten til slagteriet stemples køresedlen og afleveres til den
offentlige veterinærkontrol. Alle vognmænd er i dag GPS-overvågede
fra slagteriet, hvilket giver mulighed for yderligere kontrol af transportrute og transporttider. Mange selvkørere er ligeledes tilmeldt ordningen.
Efter aflæsning på slagteriet rengøres og desinficeres transportvognene.

For at minimere risikoen for smittespredning skal alle transportvogne rengøres og desinficeres inden slagteriet forlades.
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lovgivningen blevet tilpasset, således at det er muligt at levere slagtesvin direkte fra en svinebesætning til et slagteri i Danmark, uden at
det enkelte svin er individuelt mærket. Sporbarheden tilbage til den
besætning, svinet kommer fra, er i stedet sikret ved såkaldt ”batchvis
identifikation”. Ordningen forudsætter en aftale mellem den enkelte
besætningsejer og slagteriet. Besætningsejer, transportør og slagteri
skal opfylde en lang række krav for at blive omfattet af ordningen.
Batchvis indtransport bliver et frivilligt alternativ til den individuelle
mærkning. Såfremt man ønsker at levere umærkede svin til slagteriet,
er det også en forudsætning, at man kun har omsætningsaftale med
én smågriseleverandør (jf. afsnit 1.1.2). Gruppevis levering benyttes
stadig kun i begrænset omfang, men forventes at ville vinde mere frem.

2.3.5

Opstaldning

Slagterierne har justerbare skridsikre ramper, der letter aflæsningen
og tilsigter, at svinene ikke kommer til skade. El-drivere må ikke
anvendes i forbindelse med aflæsning og opstaldning, hvor svinene så
vidt muligt får lov at flytte sig uden at blive drevet.
Ved aflæsning på slagteriet kontrollerer veterinærkontrollen alle svin,
mens de er i bevægelse, så evt. skader straks opdages. Svin, der er
kommet til skade under transporten, behandles eller aflives straks.
På alle køresedler findes registreringer af, hvor mange svin der må
For at få en skånsom og smidig transport har danske transportvogne gode læsningsfaciliteter, skridsikre gulve samt mekanisk ventilation. Ved aflæsning på slagteriet kontrollerer
veterinærkontrollen alle svin, mens de er i bevægelse. Eldrivere må ikke anvendes i forbindelse med aflæsning og opstaldning.

2.3.4

Gruppevis levering

transporteres af den enkelte transportvogn. Ved kontrol af køresedler
og transportvogne sikrer veterinærkontrollen, at der ikke køres med
overlæs.
Efter veterinærkontrollen drives svinene ind i folde, hvor de opholder

Strukturudviklingen i svinebranchen i Danmark betyder, at flere svine-

sig ca. en time, inden de bliver slagtet. Foldene er velventilerede og

producenter efterhånden har en størrelse, der muliggør levering af

har drikkevandsfaciliteter, og der er mulighed for overbrusning med

hele vognlæs med slagtesvin til slagteriet. Efter ønske fra erhvervet er

vand i varmt vejr. Derved tilgodeses både dyrevelfærd og kødkvalitet.
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Hvis veterinærkontrollen vurderer, at transporten er foregået uforsvarligt, påtales dette overfor vognmanden. I grovere tilfælde kan
chaufføren politianmeldes eller forbydes at transportere svin til
slagtning.
Desuden sikrer veterinærkontrollen gennem stikprøvekontrol at:
Transportvogne ikke er overfyldte
Transportvogne er rengjorte og desinficerede inden de
forlader slagteriet
Svinenes opstaldning sker under forsvarlige forhold.
I henhold til EU Forordning 854/2004/EF gennemfører veterinærkontrollen et “levende syn” inden slagtningen. Normalt foretages
denne kontrol i forbindelse med aflæsning af svin. Hvis svinene har
overnattet i slagteriets stalde, undersøger veterinærkontrollen dem
igen umiddelbart inden slagtning. På alle slagterier findes særlige folVeterinærkontrollen kontrollerer, at alle bestemmelser om dyreværn overholdes. Normalt
foretages kontrollen i forbindelse med aflæsning, mens svinene er i bevægelse, så evt.
skader opdages straks. Svin, der er kommet til skade under transporten behandles eller
aflives straks.

de til svin, der er mistænkt for at være syge. Dyrlægerne i veterinær-

Hvis svin opstaldes natten over på slagteriet, skal de fodres. I tilfælde

Veterinærkontrollen skal sørge for, at alle bestemmelser om dyreværn

af opstaldning henover en weekend skal de ligeledes fodres og tilses

overholdes. Kontrollen indebærer syn af svinene i bevægelse samt

dagligt.

evt. kontrol af svin med unormale bevægelser, synlige skader o.l.

kontrollen kan så foretage en nærmere undersøgelse af disse dyr.

Undersøgelsen skal endvidere afgøre, om dyrene er syge, udmattede,

2.3.6

Kontrol

ophidsede eller viser tegn på forstyrrelse af deres almentilstand. Svin,

Alle transportvogne godkendes af den statsligt kontrollerede bilinspek-

der mistænkes for at være syge eller være i medicinsk behandling,

tion. Godkendelsespapirerne skal forefindes i køretøjet.

undersøges grundigt, så der kan stilles en diagnose. Hvis det for at
kunne stille en diagnose er nødvendigt at undersøge dyrene efter

Ud fra transportvognens godkendelsespapirer samt transportdoku-

slagtning, slagtes svinene separat ved afslutningen af den normale

menterne kontrollerer Veterinærkontrollen, at transporten er forløbet

slagtning.

forsvarligt. I tilfælde af døde og skadede svin registreres disse.
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Figur 7: Dødelighed for danske slagtesvin under transport og opstaldning (kilde: Danish Meat Research Institute, DMRI)

Opstaldningsområdet gennemgås dagligt af veterinærkontrollens

Bedst mulig kødkvalitet pga. rolige dyr

medarbejdere, der sikrer, at alle svin har adgang til frisk vand, at alt

God sporbarhed.

materiel er intakt, og at der ikke er uhensigtsmæssige forhold, der
kan påvirke dyrenes velfærd. Derudover udfører slagteriet dagligt

Kravene om rengøring og desinfektion af transportvogne på slagteriet

egenkontrol af aflæsning og opstaldning.

mindsker risikoen for smittespredning.

2.3.7

Sammen med de korte transportafstande til slagterierne og trans-

Resultat

Hensigtsmæssig udlevering, transport og opstaldning af slagtesvin

portvogne, der på flere punkter overgår lovkravene, har den hen-

resulterer i:

sigtsmæssige håndtering af svinene resulteret i en dødelighed under
transport og opstaldning på 0,010 % i 2010, hvilket er det markant

Få skader

laveste i Europa.

God dyrevelfærd
Minimal risiko for spredning af sygdomme
(husdyrsygdomme, Salmonella etc.)
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2.4 Bedøvelse af svin

bedøvelsesanlægget. Efter bedøvelsen tippes dyrene ud på et udfaldsbord, klar til opkædning og stikning. I alt bedøves ca. 95 % af danske
slagtesvin efter denne metode.
Princippet i de moderne bedøvelsesanlæg er, at svinene føres gennem
en automatbetjent låge ind i en gondol. Når indgangslågen automatisk
lukkes efter svinene, startes anlægget ligeledes automatisk, og svinene
føres nu direkte ned i CO2-atmosfæren, hvor de taber bevidstheden.
Når gondolen på vej op passerer anlæggets udfaldsbord, tippes de
bedøvede svin ud på bordet – klar til opkædning og stikning.
CO2-bedøvelse er valgt i Danmark, fordi denne bedøvelsesform:
Har en sikker bedøvende virkning
Tillader gruppevis håndtering
Ikke kræver brug af el-drivstave (ved gruppevis bedøvelse)
På flertallet af de danske svineslagterier er der implementeret en ny metode, hvor svinene
bedøves i grupper af fem til otte og skånsomt overføres til en bedøvelsesboks ved hjælp
af automatisk drevne låger. Med denne metode inddrages dyrenes naturlige adfærd.
I alt bedøves ca. 95 % af danske slagtesvin efter denne metode.

Volder dyret minimalt ubehag
Ikke påvirker kvaliteten af kød og restprodukter i negativ
retning
Indebærer øget sikkerhed for medarbejderne pga. afslappede

2.4.1

Lovgivning og brancheregler

slagtekroppe.

Ifølge EU-lovgivning (Rådets forordning 1099/2009) skal alle slagtedyr
bedøves inden stikning.

Svinene skal være i kontakt med CO2 i tilstrækkelig lang tid til at sikre,
at de forbliver bevidstløse, indtil døden er indtrådt via afblødning.

2.4.2

Bedøvelse

Tilpasning af CO2-koncentration og tid gennem bedøvelsesanlæg

Der foretages bedøvelse med en blanding af luft og CO2 (85-90 % CO2).

har fokus på, at bedøvelseskvaliteten altid skal have højeste prioritet.

På flertallet af de danske svineslagterier er der installeret nye systemer

ved nedsænkning og min. 90 % CO2 ved gondolens bundposition.

til ’gruppevis bedøvelse’, der er udformet således, at dyrenes naturlige

Intervallet mellem bedøvelse og stikning er typisk 60-90 sekunder

adfærd inddrages: I grupper af fem til otte drives svinene frem til

afhængig af eksponeringstid og CO2-koncentration, og altid uden at

bedøvelse og overføres skånsomt til en bedøvelsesboks ved hjælp

dyrevelfærden kompromitteres.

Typisk eksponeres svinene for min. 70 % CO2 inden for ti sekunder

af automatisk drevne låger. Det betyder, at der kun sjældent ses
aggressiv adfærd samtidig med at dyrene frivilligt går frem og ind i
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2.4.3

Overvågning/kontrol

At alle slagtesvin CO2-bedøves

Veterinærkontrollen påser løbende, at CO2-bedøvelsen foregår på en

At de slagtede svin køles hurtigt, hvorved hastigheden af

dyrevelfærdsmæssig forsvarlig måde. I forbindelse med slagtningens

pH-faldet reduceres (se kap 3.11 Køling).

start og i løbet af dagen kontrollerer dyrlæger fra Veterinærkontrollen
kvaliteten af bedøvelsen, og dermed at CO2-koncentrationen er tilstrækkelig høj til at bedøve svinene. Derudover foretager slagteriet
dagligt en egenkontrol af bedøvelseskvaliteten. Al relevant personale
har fået undervisning i at vurdere tegn på opvågning.

2.4.4

Resultat

Generelt
CO2-bedøvelse anses af den danske svinekødsbranche for at være
den mest dyrevenlige bedøvelsesmetode. Herudover har CO2-bedøvelse
i forhold til den tidligere anvendte el-bedøvelse medført en halvering
af PSE-hyppigheden (se 1.2.5) samt reduceret forekomsten af muskelblødninger og brækkede knogler.

Blødninger
Ved el-bedøvelse optræder punktblødninger, hovedsageligt i kam og
skinke, som følge af sprængte blodkar. CO2-bedøvelse har i Danmark
bevirket en 75 % reduktion af den slags blødninger. Desuden er
risikoen for brækkede knogler som følge af el-bedøvelse udelukket
med CO2-bedøvelse.

PSE-frekvens
Frekvensen af PSE i dansk svinekød er særdeles lav . De vigtigste årsager
hertil er:
At svin med arvelige anlæg for stressfølsomhed er fjernet fra
avlssystemet
At indtransport og opstaldning af svin tilrettelægges så
skånsomt som muligt
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3 Slagtning af svin
Kapitel 3 omhandler slagtning af svin, men indledes med
en beskrivelse af væsentlige forhold vedrørende hygiejne
samt uddannelse af ansatte i slagteriets produktion. Disse
forhold er også gældende for medarbejdere i opskæring
og udbening. Dernæst følger en detaljeret beskrivelse af
alle processer fra stikning af svin til køling af slagtekroppe.
Beskrivelserne er baseret på de instruktioner, operatørerne
følger, men tilføjet nogle uddybende forklaringer.

 INDHOLD

3.1 Slagtning af svin i Danmark

Slagtning af svin foregår stort set ens på de otte andelsejede slagte-

Slagteprocessen er karakteriseret ved høj hygiejnisk standard, om-

steder i Danmark. Det skyldes mere end 100 års tradition for fælles

hyggelig gennemførelse af slagteoperationer og effektiv nedkøling af

kvalitetsmål.

slagtekroppen. Alt udføres af veluddannede operatører under streng
kontrol med henblik på at tilgodese kvalitet og hygiejne mest muligt.

Det er normalt kun so- og galtgrise, der anvendes til fersk svinekød fra
Danmark. Hangrise benyttes til særlige produktioner. Slagtning af søer

Den danske slagteproces er mere omfattende og dermed dyrere end

foregår på særlige slagtelinjer, men adskiller sig ikke fra slagtningen af

andre landes slagteprocesser. Sammen med opretholdelse af et højt

svin.

hygiejneniveau og en effektiv styring af produktionen sikres, at den
høje danske svinekødskvalitet bibeholdes. Det sker bl.a. ved at følge

Hygiejne og fødevaresikkerhed under hele slagteprocessen bygger

branchens ti råd for sikring af god kødkvalitet (Bilag 6).

på et egenkontrolprogram, som er udarbejdet med udgangspunkt
i HACCP-principper (Hazard Analysis and Critical Control Points).

3.1.2

Kontrol

Som yderligere dokumentation har alle danske andelsejede slagteri-

Den offentlige kontrol af slagterier foretages af Veterinærkontrollen.

virksomheder implementeret Global Red Meat Standard. Denne

Den består af dyrlæger og tilsynsteknikere, der er ansat i Fødevaresty-

standard er skræddersyet til slagteri- og opskæringsvirksomheder

relsen. Kontrollørerne er organiseret under Kødkontrollen, der er en

og dokumenterer hele produktionen fra leverandørgodkendelse til

enhed under Fødevarestyrelsen. Kontrollen omfatter:

processtyring, uddannelse og salg. Standarden har særlig fokus på
fødevaresikkerhed, dyrevelfærd, sporbarhed og miljø. Den aktuelle

Levende syn af leverede slagtedyr (jf. 2.3.6)

udgave kan findes på: www.grms.org.

Godkendelse af slagtekroppe til menneskeføde (jf. 3.8)
Godkendelse af udstyr og lokaler

3.1.1

Den danske slagteproces

Løbende hygiejnekontrol

I Danmark opfylder slagteprocessen kravene i EU’s forordning om

Udtagning af stikprøver til f.eks. kontrol for reststoffer

fødevarehygiejne (852/2004/EF) og hygiejneforordningen for animal-

Auditering af virksomhedens HACCP og egenkontrolsystemer.

ske fødevarer (853/2004/EF). Det er imidlertid karakteristisk, at de
mange delprocesser, der indgår i slagteprocessen, alle har en speciel

Klassificeringskontrollen foretager på vegne af Ministeriet for Føde-

dansk udformning. I Danmark slagtes normalt 300-420 svin i timen på

varer, Landbrug og Fiskeri kontrol med indvejning og klassificering af

hver slagtelinje. Svin slagtes og opskæres med svær.

svin samt afregning til svineproducenterne. Yderligere varetager
Klassificeringskontrollen forskellige instruktionsopgaver som f.eks.

Slagtningen af svin er i Danmark opdelt i en sort afdeling og en ren

uddannelse af operatører til indvejning og klassificering samt til udtag-

afdeling, der af hygiejniske grunde er adskilt. I den sorte afdeling

ning af prøver til salmonellakontrol. Dette er beskrevet i 3.10.5.

foretages stikning, afblødning og sværbehandling af slagtekroppene.
I den rene afdeling foretages udtagning af indvolde, midtflækning,

Der foretages en landsdækkende salmonellascreening af slagtede

veterinærkontrol, indvejning, klassificering og sundhedsmærkning.

svin (se 5.2).
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Alle virksomheder har en omfattende egenkontrol ud over den offentlige kontrol til sikring af fødevaresikkerheden.

3.1.3

Resultat

Den ensartede opbygning af andelsslagterierne i Danmark sikrer,
sammen med virksomhedernes egenkontrol og den offentlige veterinærkontrol, at svinekød fra danske slagterivirksomheder er godkendt
til humankonsum samt produceret efter nogle af verdens højeste
fødevaresikkerhedsstandarder. Alle slagteprocesser er tilrettelagt, så
hygiejnen bliver bedst mulig og enhver fødevaresikkerhedsmæssig
risiko er minimeret. Derudover er alle andelsejede slagterier i Danmark
USDA (United States Department of Agriculture) godkendt.
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3.2 Hygiejne og mikrobiologi

3.2.1

Lovgivning og brancheregler

Målet med en stor del af andelsslagteriernes arbejde indenfor slagte-

Kontrol med fersk svinekød til humankonsum foretages i henhold

hygiejne er derfor både at nedbringe forureningen (kontamineringen)

til hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004/EF),

af kød og kødprodukter med patogene bakterier samt at kortlægge

kontrolforordningen for animalske fødevarer (854/2004/EF) og

og styre hygiejnen under produktionen.

reststofdirektivet (96/23/EØF).
I Danmark er de vigtigste foranstaltninger mod spredning af bakterier
Virksomhederne har indført egenkontrol af hygiejne, restkoncentra-

følgende:

tioner m.m. i henhold til hygiejneforordningen for animalske fødevarer
(853/2004/EF), forordning om fødevarehygiejne (852/2004/EF) og

Kendt sundhedsstatus for svinebesætninger

reststofdirektivet 96/23/EØF. Derudover opfylder slagterierne alle de

God hygiejneuddannelse af personale

HACCP-krav, der stilles af de amerikanske myndigheder (Food Safety

Gode arbejdsrutiner på slagtegangen

and Inspection Service (FSIS), USDA).

Effektiv og hurtig nedkøling af slagtekroppe.

3.2.2

Hygiejne og mikrobiologi

Den gode hygiejne sikres gennem en omfattende egenkontrol
(jf. nedenstående og afsnit 5.1).

		
Kim:		
Kimtal:

Bakterier
Bakterier pr. cm2 eller pr. gram kød

Hygiejne handler om at undgå at forurene kød med bakterier og
uønskede stoffer samt at forhindre vækst af uønskede bakterier.

3.2.3

Virksomhedernes egenkontrol

		
Egenkontrol: Egenkontrol er de systematiske handlinger, virksomheden udfører for at sikre, at dens produkter ikke udgør en
sundhedsmæssig risiko, og at fødevarelovgivningen overholdes.

Bakterier på kød kan enten komme fra et svins hud, mund, svælg, mave
og tarm (enterobakterier) eller fra omgivelserne (miljøbakterier). Visse
enterobakterier er patogene (f.eks. Salmonella).

Alle branchens andelsslagterier har etableret et egenkontrolprogram
i overensstemmelse med HACCP-principperne. Formålet med

Hvilke bakterier, der findes i kødet, er af stor betydning. Således kan

programmet er at sikre, at fødevarer, som kan udgøre en risiko for

en enkelt patogen bakterie være farligere i et kimfattigt miljø, hvor

menneskers sundhed, ikke kommer i handelen.

den let kan formere sig, end i et kimrigt miljø, hvor den vil have svært
ved at klare sig i konkurrencen med andre mere harmløse bakterier.

Egenkontrolprogrammet opbygges individuelt for hver virksomhed

Derfor kan god mikrobiologisk hygiejne ikke alene beskrives med et

og omfatter:

lavt kimtal (få bakterier pr. cm2 eller pr. gram). Bakterietyperne må
ligeledes kendes.
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I forbindelse med virksomhedernes egenkontrolprogram udtages prøver til bakteriologisk kontrol af rengøring og hygiejne. Prøverne analyseres på virksomhedernes egne, godkendte
laboratorier.

Råvarer

Specifikation af produkter

Produktion

Flowdiagrammer

Færdigvarer

Risikoanalyse efter HACCP-principperne

Rengøring og desinfektion

Afgørelse af hvilke risici, der kan styres (finde kritiske kontrol-

Personlig hygiejne.

punkter)
Fastlæggelse af kritiske grænser for hvert kritisk kontrolpunkt

Egenkontrolprogrammet er bygget op omkring GMP-procedurer

Etablering af effektive overvågningsprocedurer for kritiske

samt HACCP og hele programmet auditeres af Fødevarestyrelsen.

kontrolpunkter
Fastlæggelse af korrigerende handlinger, hvis kritiske grænser

HACCP-programmet er baseret på følgende elementer:
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Procestrin

Eksempel på risiko

Eksempel på kontrolpunkt

Bedøvning, stikning
Sværbehandling
Evisceration
Midtflækning
Veterinærkontrol
Udrensning
Visuel kontrol

Gødningsforurening

Gødningsforurening

Indvejning, klassificering
Køling
Udligning, sortering

Mikrobiologisk vækst ved
ufuldstændig køling

Temperaturstyring

Verifikation af at systemet fungerer

Risici

Dokumentation.

Forhold under produktionen kan betyde, at den færdige udskæring
kan komme til at udgøre en sundhedsmæssig risiko. Den væsentligste

Virksomhederne har i flere år kunnet opfylde en række af disse punkter

risiko er forurening med sygdomsfremkaldende bakterier.

via kvalitetsstyringen, hvor hver virksomhed har beskrevet sit procesflow og gennem en risikoanalyse identificeret de kritiske punkter

Den danske svinekødsbranche har udarbejdet oversigter over mulige

(CCP’er) i produktionskæden.

kemiske, biologiske og fysiske risici for fersk svinekød af dansk oprindelse og en række forarbejdede produkter (jf. kap. 5.1). Ved hjælp
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af bl.a. disse lister foretager virksomhederne en risikovurdering. De

gennemgang af programmets enkelte dele. Verifikationen af egen-

delprocesser, hvor der er en risiko, udpeges og det afgøres, hvor i pro-

kontrolprogrammet omfatter:

cesflowet de kan holdes under kontrol (de kritiske kontrolpunkter).
I nedenstående figur er vist eksempler på risici og kontrolpunkter
i produktionskæden.

Gennemgang af kritiske kontrolpunkter (CCP) med
tilhørende kritiske grænser og korrigerende handlinger
Visuel inspektion af operationer og processer

Overvågning af kritiske styrings- og GMP-punkter

Gennemgang af fundne uoverensstemmelser og de

For hvert kontrolpunkt fastlægges en overvågningsprocedure inde-

korrigerende tiltag, der er sat i gang

holdende frekvens af overvågning samt grænser for, hvad der er

Eventuel stikprøveudtagning og analyse.

acceptabelt. Overvågningsprocedurerne er indrettet, så de passer ind
i virksomhedens almindelige funktion.

Der udarbejdes en tilsynsrapport med alle relevante bemærkninger
fra gennemgangen af egenkontrolprogrammet inkl. data, der verifi-

I egenkontrolsystemet er det fastlagt, hvad der skal ske, hvis over-

cerer korrekt funktion af CCP’er og måleapparatur.

vågningsprocedurerne afslører fejl, bl.a. hvilke korrigerende handlinger,
der skal sættes i gang, så fejlen ikke gentages. Ligeledes er en klar

Den offentlige kontrol sikrer, at virksomhedens HACCP-baserede

ansvarsfordeling for udførelsen fastlagt.

egenkontrol er gennemført og virker, som beskrevet i egenkontrolprogrammet.

Verifikation og dokumentation
For at sikre at de fastlagte grænser er acceptable, skal overvågnings-

3.2.5

Resultat

procedurernes effektivitet verificeres. Det kan f.eks. ske ved mikrobio-

Med egenkontrolprogrammer indrettet efter hver enkelt virksomheds

logiske analyser eller visuelle inspektioner.

forhold sikres, at alle fødevaresikkerhedsmæssige risici er kortlagt og
hele tiden overvåges. Sammen med den offentlige veterinærkontrols

Ved ændringer i produktionen og mindst en gang årligt foretager

verifikation af effektive overvågningsprocedurer sikres den bedst

virksomheden en kritisk gennemgang af risikovurdering og overvåg-

mulige fødevaresikkerhed.

ningsprocedurer for hele produktionen. Derved sikres at egenkontrollen altid giver den bedste sikkerhed og at ny viden indarbejdes i
risikovurderingen.

3.2.4

Offentligt tilsyn med egenkontrollen

Den offentlige veterinærkontrol fører tilsyn med den HACCP-baserede
del af virksomhedens egenkontrol både ved aftalte og uanmeldte
tilsyn. Under de aftalte tilsyn (audits) foretages en systematisk
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3.3 Uddannelse og motivation
i hygiejne

3.3.1 Lovgivning og brancheregler

Nedenfor er vist et eksempel på et uddannelsesforløb for nyansatte

Ifølge forordning om fødevarehygiejne (852/2004/EF) gælder, at de

medarbejdere. Operatører deltager på et produktionshygiejnekursus

personer, der håndterer fødevarer, skal overvåges og instrueres og/

senest efter fire måneders ansættelse.

eller uddannes i fødevarehygiejne, så det står i rimeligt forhold til det
arbejde, de udfører.

Fælles elementer i virksomhedernes hygiejneregler er, at i produktionen
(slagtning, opskæring etc.) må personalet udelukkende benytte beklæd-

3.3.2 Slagteriskolen

ning, der stilles til rådighed og rengøres af virksomheden. Det er desuden

Slagteriskolen i Roskilde (Uddannelsescenter Roskilde, UCR) drives som

ikke tilladt at bære ure, smykker og andre løse genstande i produktionen.

en offentlig uddannelsesinstitution, der tilbyder virksomhederne et
bredt sortiment af relevante kurser. Skolen uddanner/efteruddanner
årligt ca. 20.000 personer til den danske fødevareindustri.

3.3.4

Hygiejneundervisning af
arbejdsledere

Undervisning af arbejdsledere består af et kursusforløb på tre dage.

3.3.3 Hygiejneundervisning af ansatte

Det har til formål, at give arbejdsledere forståelse af korrekte hygiejne-

Forståelse for og opretholdelse af korrekt hygiejne i det daglige

betingelser for fødevarefremstilling. Deltagerne vil efter undervisnings-

arbejde er målsætningen for grunduddannelsen af de ansatte på

forløbet være i stand til at medvirke ved planlægningen af produk-

slagterierne. Undervisningen skal motivere de ansatte til at følge de

tionsprocedurer på det høje hygiejneniveau, som kan forventes af en

regler og krav, virksomheden og myndighederne stiller. Ligeledes er

dansk fødevarevirksomhed. Arbejdslederne vil efter undervisningen

det vigtigt, at hver ansat motiveres til at søge kontakt med arbejds-

også være i stand til at undervise medarbejdere i personlig og produk-

leder eller veterinærkontrollen, hvis der er uregelmæssigheder i

tionshygiejne.

produktionen eller regler, som er uklare.
Der vil i undervisningen blive lagt særlig vægt på kontaminering og
Undervisningen skal sikre, at de ansatte:

vækst af bakterier i produktionen. Undervisningen er tilrettelagt, så
arbejdslederne ud fra praktiske problemer opnår forståelse af hygi-

Forstår nødvendigheden af at følge hygiejneinstrukserne for

ejnekrav i den daglige produktion.

hver enkelt arbejdsproces
Får en forståelse af nødvendigheden af korrekt personlig hygiejne

Undervisningen skal sikre, at arbejdslederne:

Får viden om mikrobiologi, vækstfaktorer for bakterier,
tilstedeværelse af bakterier, kontaminering af fødevarer,

Opnår viden om bakterier og deres vækstbetingelser

kilder til kontamination og holdbarhed af fødevarer

Forstår betydningen af personlig hygiejne og risikoen for

Forstår betydningen af korrekt arbejdsgang i forhold til

kontamination fra person til produkt

spredning af fødevarebårne sygdomme

Får viden om produktionshygiejne og kontamination fra

Handler korrekt, hvis der opstår uregelmæssigheder

udstyr, redskaber og maskiner og særlig om krydskontamination

i produktionen.

mellem produkter
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Introduktion
Gives til nyansatte på første arbejdsdag.
Orientering om virksomheden og de gældende hygiejneregler, der er,
når man arbejder på en eksportautoriseret slagterivirksomhed.

Opnår en praktisk viden om HACCP og egenkontrol
Lærer den relevante lovgivning på området og forstår
vigtigheden af at overholde den
Får indblik i Fødevarestyrelsens (veterinærkontrollens)
opbygning og arbejde
Bliver bedre rustet til at motivere medarbejderne til at

Produktionshygiejnekursus
Gives senest efter fire måneders ansættelse.
Hygiejne
Personlig hygiejne
Mikrobiologi
Vækstfaktorer
Kimreservoirer
Forurening af kød
Smittekilder
Holdbarhed
Helbredsundersøgelse

efterleve god hygiejnepraksis.

3.3.5

Resultat

En god hygiejne er en forudsætning for sunde produkter af en god
kvalitet. Det er derfor afgørende, at alle medarbejdere i produktionen
af dansk svinekød forstår vigtigheden af og er i stand til at opretholde
en god hygiejne. Uddannelsen af medarbejdere sikrer denne forståelse og dermed den gode hygiejne på danske andelsslagterier.

		
Levnedsmiddelsygdomme
Levnedsmiddelbårne sygdomme
Infektioner
Forgiftninger
Salmonella
Yersinia
Campylobacter
Listeria
Jordbakterier
(Indholdet knyttes til de ansattes afdeling)

		
Afdelingsmøder
Hygiejniske problemer, som har relation til det daglige arbejde,
tages op på de traditionelle afdelingsmøder.
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3.4 Stikning, afblødning og anvendelse
af blod

3.4.1

Lovgivning og brancheregler

Bestemmelser for opsamling af blod fra svin til konsum er fastlagt
i hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004/EF).

3.4.2

Stikning

		
Citrat: Citrat/citronsyre er en almindeligt forekommende syre (bl.a.
i citrusfrugter), der anvendes en række steder i fødevareindustrien.
I forbindelse med opsamling af blod hindrer tilsætning af citrat, at
blodet størkner (koagulerer).

Når de bedøvede svin kommer ud af CO2-anlægget, hægtes det ene
bagben op i en speciel kæde, og hele slagtekroppen løftes op, så den
hænger i kæden. Dyrene hænger med hovedet nedad, får skåret
halspulsåren over og afbløder, uden at komme til bevidsthed efter
CO2-bedøvelsen.
Ved stikning i halsens midte (bag strubehovedet) overskæres de
to halspulsårer ved første ribben. Stikhullet skal være ca. fire cm, da
afblødningen ellers hæmmes. Ved stikningen er det vigtigt at sikre sig
mod kontaminering med overfladebakterier samt mod forurening
som følge af beskadigelse af spiserøret.
Hvis blodet skal opsamles til menneskeføde, tatoveres dyrene med
et nummer svarende til de batches, der opsamles blod i. Tatoveringsmaskinen er placeret, så svinene mærkes lige efter, de er opkædet.
Stikningen foretages enten med en ca. 20 cm lang kniv eller med en
hulkniv. Hulkniven benyttes, hvis blodet er bestemt til konsum. Den er
forbundet med en beholder, hvori der opsamles blod fra 25-30 svin.
Ved stikning skæres halspulsåren over og dyrene afbløder uden at komme til bevidsthed
efter CO2-bedøvelsen.
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fra en desinfektionskarrusel bestående af ti hulknive/slanger. Under

3.4.4

Kontrol

afblødningen tilsættes citrat for at undgå koagulation af blodet.

Daglig kontrol af CO2-anlæg samt at stikning udføres korrekt sker som
en del af slagteriets egenkontrol. Endvidere kontrolleres bedøvelses-

’Vis stik’

anlæg og kvalitet af stikning dagligt af dyrlæger/tilsynsteknikere fra

Vis stik er et visionsystem udviklet til at sikre, at alle svin er blevet stukket

veterinærkontrollen, bl.a. ved produktionsstart.

og afbløder før den videre slagteproces. Princippet i systemet er, at
der tages to billeder efter hinanden, der detekterer om der løber blod

Blod til konsum godkendes batchvis af veterinærkontrollen. Kun når

ud eller ej. Hvis systemet ikke kan detektere blod, udløses en alarm,

alle dyr, hvis blod indgår i en batch, godkendes som menneskeføde

hvorefter slagtelinjen stopper og operatøren skal kontrollere, om der

af veterinærkontrollen, kan blodet i en batch anvendes til menneske-

er udført en korrekt stikning.

føde. Ellers anvendes blodet til dyrefoder.

3.4.3

Der foretages løbende bakteriologisk driftskontrol af produktionen.

Afblødning, opsamling af blod

Blod, godkendt til menneskeføde
Beholder og udtagningsapparatur desinficeres med damp eller 82 °C

3.4.5

Resultat

varmt vand inden brug.

Ved korrekt stikning opnås en hurtig aflivning af dyrene, hvor ca. 50 %
af dyrets blod tømmes gennem stiksåret. Derved sikres den bedste

En del af det godkendte blod benyttes i fremstillingen af kødproduk-

kødfarve, når slagtekroppen er afblødt. Ligeledes forebygges forringet

ter, f.eks. blodpølse. Resten centrifugeres, hvorved blodet skilles i en

holdbarhed som følge af tilsmudsning af kødflader og spæk med

plasmadel (ca. 60 %) og en hæmoglobindel. Plasma og hæmoglobin

udtrængende blod under de senere slagteprocesser.

distribueres enten kølet ved max 3 °C eller frosset. Plasmaet bliver
skælfrosset på en istromle, der er -35 °C. En valse slår den frosne plasma

Den entydige identifikation af sammenhørende slagtekroppe og blod

af i flager, der pakkes og oplagres på frost. Hæmoglobindelen nedkøles

sikrer, at blod til menneskeføde kun stammer fra slagtekroppe, der er

til 2 °C, hvorefter den nedfryses i plader.

godkendt til menneskeføde.

Blodplasma sælges som tilskud til fødevarer. Hæmoglobindelen (rød)
anvendes til f.eks. minkfoder.

Blod, der ikke godkendes
Blod der stammer fra godkendte dyr (levende syn), men som ikke godkendes til konsum, opsamles i beholdere og anvendes til eksempelvis
dyrefoder under særlige betingelser, bl.a. skal blodet være hygiejnisk
udtaget.

Kvalitetshåndbog

77

 INDHOLD

3.5 Overfladebehandling af svin

Overfladebehandling af svin omfatter skoldning, hårstødning, svidning,
skrabning og børstning af svin (sort afdeling af slagteprocessen).
Før skoldning

3.5.1

Lovgivning og brancheregler

Hårsæk med børste
Overhud

I henhold til EU’s hygiejneforordning for animalske fødevarer
(853/2004/EF) skal svinene enten afhudes eller have fjernet børsterne

Læderhud (ca. 2 mm tyk)

straks efter stikning. Derudover foretages overfladebehandlingen på
danske andelsslagterier i henhold til fælles danske retningslinjer for

Underhud

Good Manufacturing Practice for skoldning, hårstødning, svidning,
skrabning og børstning af svin.

3.5.2

Efter svidning
Sveden overflade

Processer ved overfladebehandling

Glaslag

Der gøres særlig meget ud af overfladebehandling af svinene, idet en

Uomdannet læderhud

del produkter sælges med svær, hvor det er specielt vigtigt med en

Underhud

ren og hygiejnisk overflade, der er fri for børster.
Efter skrabning

Skoldning

Rest af glaslag

Efter afblødning trækkes slagtekroppene igennem et skoldekar.
Uomdannet læderhud
Underhud

Skoldningen skal være af en sådan kvalitet, at børsterne kan fjernes
med rod. Automatiske kanalskoldekar eller dampskoldekabiner sikrer,
at alle svin gennemgår den samme skoldning ved ca. 60 °C. For at opnå
en ensartet skoldning skal slagtekroppene i kanalskoldekar være fuld-

Figur 8: Effekt af sværbehandling

stændig neddykkede i skoldevandet, der holdes i kraftig cirkulation.
fjernes med rod. Dette sker ved, at svinet passerer flere valser, der
Ved denne proces løsnes overhuden, så den let lader sig fjerne. Skold-

sammen med varmt vand afstøder børsterne.

ningen løsner desuden klovene. Samtidig renses slagtekroppene for
snavs og bakterier.

Ophængning på hængejern
Efter hårstødning ophænges slagtekroppene i bagbenene på et

Hårstødning

hængejern med et nummer, der automatisk identificerer slagtekrop-

Inden hårstødning afmonteres kæderne, som slagtekroppene ophæn-

pen under hele slagtningen indtil opskæring.

ges i inden stikning. Ved hårstødning afstødes overhuden, og børsterne
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Efter hårstødningen hænges slagtekroppene på et hængejern med et nummer, som
automatisk identificerer slagtekroppen under hele slagteprocessen frem til opskæring.

Svidning sker typisk i en ovn i seks sekunder ved 1000 °C. Svidningen fjerner bakterier,
børsterester og andet snavs og forbereder samtidig sværens overflade til skrabning.

På de fleste slagterier foretages måling af kødprocent ved hjælp af

omdannes til gelatine. Gelatinelaget er glasagtigt og kaldes derfor

ultralyd (AutoFom) på dette sted i slagteprocessen. Klassificeringen

glaslag (Figur 8 i midten). Da det blødgøres ved optagelse af vand, kan

foregår i øvrigt som beskrevet i 3.10.

det i modsætning til de dybereliggende hudlag afskrabes.

Svidning

Denne svidemetode er langt kraftigere end andre metoder, som for

Svidningen foretages typisk i en svideovn ved meget høj temperatur

eksempel flambering, og fjerner effektivt bakterier, børsterester og

i få sekunder. Under svidningen fordamper resten af slagtekroppens

andet snavs

overfladevand og en del af hudens vandindhold. Derved trækkes
huden sammen pga. denaturering af læderhudens collagenfibre, der
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Skrabning og børstning

3.5.4

Efter svidningen føres slagtekroppene til en automatisk målestation,

Den effektive overfladebehandling af svin i Danmark sikrer pæne

hvor positionen af forbenenes underkant bestemmes. Ud fra målingen

sværsider uden børster og snavs samt med en høj bakteriologisk

indstilles det maskinanlæg, der skraber og børster sværen ren. Der

standard. Overfladekimtallet efter sværbehandling er normalt mindre

benyttes tre typer maskiner:

end 104/cm2.

Sortskrabemaskiner, hvor skrabebladene er monteret vinkelret

Resultat

Med sværbehandlingen opnås følgende:

ud fra lodretgående endeløse kæder. Maskinerne udfører det
indledende grove skrabearbejde

Sværen er trukket sammen og har ændret konsistens fra sej

Børstemøller, der benyttes til vanskeligt tilgængelige områder

og elastisk til fast og let at stikke igennem. Dermed sikres

Bevægelige skrabemøller, hvor skrabebladene er anbragt på

rene snitflader (jf. Figur 8)

en roterende aksel. Skrabningen er nedadgående og styres ud

Bakterier og insekter, der naturligt findes på og i huden, er

fra den automatiske opmåling af slagtekroppen. Til de enkelte

fjernet

dele af slagtekroppen benyttes flere skrabemøller.

Sværen er ubeskadiget og fri for børster og mørke eller
farvede spor efter svidningen.

Under skrabning og børstning skylles slagtekroppen med vand. Vandet
både afkøler og vasker sværen samt opbløder noget (ca. ½ mm) af
sværens gelatinelag, der fjernes ved skrabningen. De løsnede klove
afrives med en særlig skrabemølle.
Sværbehandlingen afsluttes med en tørskrabning, hvor overskydende
vand fjernes, så slagtekroppen er tør.
Den omfattende maskinelle skrabning og børstning giver fuldt udbytte
af den kraftige svidning. Efter skrabningen transporteres slagtekroppen til den rene afdeling.

3.5.3

Overvågning/kontrol

Slagtekroppens udseende og renhed undersøges løbende over slagtedagen af slagteriet, bl.a. ved reinspektion efter klassificering samt stikprøvekontrol før køleprocessen og af veterinærkontrollen i forbindelse med kødkontrollen. Desuden sikrer kontrollen, at slagtekroppen er
fri for børste- og sodrester.
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3.6 Udtagning af indvolde og organer

Dette afsnit omfatter oplukning, friskæring af fedtende, udskæring af

3.6.1

Lovgivning og brancheregler

tarmsæt og udtagning af organer (ren afdeling af slagteprocessen).

Udtagning af indvolde og organer foretages i henhold til EU’s hygiejneforordning for animalske fødevarer (853/2004/EF). Organer skal
udtages hurtigst muligt efter bedøvelsen. Både organer og indvolde
skal forblive i kontakt med eller i umiddelbar nærhed af slagtekroppen,
indtil veterinærkontrollens undersøgelse er afsluttet. Adskilles organer
og indvolde fra slagtekroppen, skal de forsynes med et nummer eller
lignende, så samhørigheden med slagtekroppen kan konstateres. Der
må ikke være kontakt mellem slagtekroppe/organer, der er godkendt
til menneskeføde, og slagtekroppe/organer, der ikke er blevet undersøgt.

3.6.2

Processer ved udtagning af indvolde
og organer

Udtagning af indvolde og organer er processer, der i Danmark tillægges
meget stor betydning. Det skyldes den afgørende betydning, disse
processer har for slagtehygiejnen.
Ved oplukning af slagtekroppen og udtagning af organer er der stor
risiko for spredning af bakterier, hvis tarme eller andre organer perforeres. Det er således afgørende for slagtehygiejnen, at der ikke sker
spredning af bakterier under disse processer. Alle processer udføres
af specielt udvalgt, uddannet og motiveret personale. For at undgå
krydskontaminering, desinficeres alle skæreredskaber mellem hver
arbejdsgang i mindst 82 °C varmt vand.

Oplukning
Slagtekroppen oplukkes ved at åbne bugen uden at gennemskære
For at undgå krydskontaminering ved oplukning og udtagning af organer har slagterierne
indført et toknivssystem, hvor alle skæreredskaber desinficeres i mindst 82 °C varmt vand
mellem hvert indgreb.

bugvæggen. Derefter deles skinkerne, uden at muskulaturen beskadiges. Bugvæggen gennemskæres, hvorefter blære og kønsorganer
fjernes.
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fedtenden ikke forurener slagtekroppen med sygdomsfremkaldende
bakterier fra gødningen. Mellem hver friskæring desinficeres fedtendeløsneren i 82 °C varmt vand.

Udtagning af tarmsæt
Efter løsning af fedtende fuldføres skinkedelingen. Mavesækken vippes
ud af bughulen, og spiserøret overskæres to cm fra mavesækken.
Derved undgås, at der løber maveindhold ud, som kan forurene
slagtekroppen. Mavesæk, tarmsæt, bugspytkirtel og milt udtages som
en sammenhængende masse, der placeres i en tarmbakke. Denne
transporteres videre parallelt med slagtekroppen, så sammenhørende krop og tarmsæt kan identificeres af veterinærkontrollen.

Opbrystning og udtagning af organer
Slagtekroppen opbrystes med et snit gennem spæk og kød over
brystbenet. Derefter saves i midterlinjen uden at beskadige kødet i
forenden. Efter hver operation rengøres og desinficeres kniv og sav
ved 82 °C.
Flommer og mellemgulv løsnes fra bug/brystvæggen, inden galdeblære bortskæres og mørbrader løsnes.
Processen med udtagning af organer er blevet fuldautomatiseret. Således udtages plucks
og tarmsæt sammenhængende, og delingen foretages manuelt udenfor slagtekroppen.
Udover at spare operatørerne for tunge løft er hygiejnen blevet forbedret i forhold til de
eksisterende slagtemetoder. Maskinen er endnu ikke installeret på alle slagterier.

Pluckssættet består i Danmark af tunge, strube, spiserør, luftrør,
hjerte, lunger, mellemgulv, nyre og lever. Organerne hænger sammen
i hinder og trækkes ud af brysthulen. De friskæres, så de kun hænger

På flere slagterier er installeret fuldautomatiske organudtagnings-

fast i tungebensmusklerne. Tonsillerne (mandlerne) udtages ubeska-

anlæg. Disse sparer operatørerne for mange tunge løft og reducerer

digede fra ganen. Tungen friskæres fra kæben, og pluckssættet

risikoen for kontaminering af slagtekroppen.

anbringes på en krog, hvis identifikationsmærke knyttes til slagtekroppens, så sammenhængen mellem svin og organer er tydelig for

Friskæring af fedtende

veterinærkontrollen.

Med en fedtendeløsner friskæres fedtenden, der fastholdes ved hjælp
af vakuum og trækkes ud. For at undgå forurening sikrer operatøren
at fedtenden føres mellem skinkerne (gennem skinkelåsen), således at
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3.6.3

Overvågning/kontrol

Veterinærkontrollen overvåger løbende, at udtagning af indvolde og
organer udføres hygiejnisk. I virksomhedens egenkontrol forebygges
risiko for spredning af bakterier i forbindelse med udtagning af
indvolde og organer bl.a. gennem en løbende visuel kontrol for og
registrering af gødningsforurening.
Hvis mave eller tarm beskadiges, efterlades de i slagtekroppen, der
vendes 1800. Derved transporteres den direkte til efterkontrollen
uden at være midtflækket.
Systemet verificeres bl.a. gennem analyser for Salmonella i fersk kød
(se afsnit 5.2).
For hvert enkelt slagtet svin gennemfører veterinærkontrollen undersøgelse af kroppen af tarmsæt, plucks samt af kønsorganer ifølge
forordning om særlige bestemmelser for tilrettelæggelse af den
offentlige kontrol af animalske produkter til konsum (854/2004/EF).
Bemærkninger fra veterinærkontrollen til det enkelte svin registreres
og videregives til producenten i forbindelse med klassificering og
afregning. Først efter veterinærkontrollens godkendelse må identifikation mellem slagtekrop, tarmsæt og plucks brydes.

3.6.4

Resultat

Fremgangsmåden ved udtagning af indvolde og organer samt den
tætte opfølgning medfører en god slagtehygiejne. Derved forebygges,
at slagtekroppen kontamineres. En konsekvens af dette er, at frekvensen for påvisning af E. coli og Salmonella er lav.
Bemærkninger fra veterinærkontrollen til producenten om svinenes
sundhedstilstand giver mulighed for hurtig reaktion overfor eventuelle
sygdomstegn i besætningen.
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3.7 Midtflækning af svin

Midtflækning af svin omfatter forskæring, friskæring og rygsavning.

Overskrides grænseværdierne, igangsættes straks korrigerende handlinger, som omfatter yderligere tilskæring, tilrettevisning af operatører,

3.7.1

Lovgivning og brancheregler

ændret indstilling af værktøj o.l.

Midtflækning af svin i form af en længdespaltning af hvirvelsøjlen
foretages i henhold til hygiejneforordningen for animalske fødevarer

3.7.4

(853/2004/EF).

Den danske midtflækningsmetode sikrer, at kød og hinder ikke beska-

Resultat

diges. Dette har stor betydning for slagte- og kødkvalitet samt mikro-

3.7.2

Metoder til midtflækning af svin

biologisk kvalitet.

På alle danske andelsslagterier er midtflækningsprocesserne fuldt
automatiserede. Af hensyn til den senere udbening af kammen foretages en frigøring af den lange rygmuskel fra rygsøjlens torntappe,
inden slagtekroppen midtdeles.

Forskæring og friskæring
Der lægges et snit fra halerod til nakke, langs ryggens midterlinje,
så dybt at brusklaget gennemskæres ned over de lange torntappe.
Herefter friskæres de brede torntappe (også kaldet fladben) på begge
sider. Værktøjet desinficeres i mindst 82 °C varmt vand mellem hver
slagtekrop. Friskæring foretages på flere slagterier i en friskærerrobot.

Rygsavning
Ved hjælp af en automatisk sav midtdeles svinet fra halespids til tryne.
Inden savningen måles længden af svinet, så savningen kan gennemføres uden kødmusklerne beskadiges. Intakte muskler er af betydning
for lang holdbarhed og god kødkvalitet. Efter hver midtflækning
desinficeres saven automatisk i 82 °C varmt vand.

3.7.3

Kontrol

Veterinærkontrollen inspicerer slagtekrop, rygmarv og hovedet. Virksomheden kontrollerer kvalitet af slagtningen gennem systematisk
registrering af fejl. Det kan f.eks. ske med et pointsystem, hvor grovere
fejl giver flere point end ubetydelige fejl. Virksomheden har fastsat
grænseværdier for antal af hver enkelt fejl og det samlede antal point.
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3.8 Undersøgelse efter slagtningen
(den offentlige veterinærkontrol)

Dette afsnit omfatter den offentlige veterinærkontrols undersøgelser

med yderligere kontrol af slagtekroppen, føres den ud på en særlig

af slagtede svin, som det er krævet i kontrolforordningen for animalske

efterkontrolstang, hvor yderligere kontrol foretages (”efterkontrollen”).

fødevarer (854/2004/EF).
Eventuelle bemærkninger fra veterinærkontrollen registreres enten

3.8.1

Lovgivning og brancheregler

elektronisk, hvor de kobles til hængejernsnummeret, eller med en

Alle dele af dyret skal i henhold til forordning 854/2004/EF undersøges

mærkat, som påsættes slagtekroppen. Mærkaten, som er forsynet

umiddelbart efter slagtningen for at sikre, at kødet er egnet til menne-

med en kode for bemærkningen, fjernes fra slagtekroppen i forbindelse

skeføde. Organer, indvolde, hoved og tunge skal enten være i forbindelse

med indvejning, hvor bemærkningen registreres sammen med hænge-

med, være opmærket eller være i umiddelbar nærhed af slagtekrop-

jerns- og leverandørnummer.

pen, så samhørigheden med denne kan konstateres. Først efter
veterinærkontrollen har godkendt slagtekrop og indvolde som

Endvidere udtages et stykke af mellemgulvet fra hvert svin til under-

menneskeføde, må de adskilles. Ligeledes må hjerne, rygmarv og

søgelse for trikiner. Der er ikke fundet trikiner i dansk svinekød siden

flommer først fjernes efter godkendelsen.

1929.

Kød, der erklæres uegnet til menneskeføde, må ikke kunne komme

Besigtigelse af indvolde og organer

i kontakt med kød godkendt som menneskeføde.

Som foreskrevet i forordning 854/2004/EF foretager veterinærkontrollen undersøgelse af og indsnit i organer og lymfeknuder efter Føde-

3.8.2

Beskrivelse

Undersøgelsen efter slagtning er delt i tre områder:

varestyrelsens eller slagteriets anvisninger. Hvis det allerede under
undersøgelsen påvises, at svinet har sygelige forandringer, foretages
ikke indsnit, men krop og organer føres direkte til efterkontrol. Dermed

Besigtigelse af slagtekrop og hoved

undgås kontaminering af andet kød.

Besigtigelse og palpering af indvolde og organer, evt. indsnit
i visse organer og lymfeknuder

Beslutter veterinærkontrollen endvidere, at der skal foretages labo-

Efterkontrol af tilbageholdte slagtekroppe.

ratorieundersøgelser af organer eller indvolde, føres disse sammen
med slagtekroppen til efterkontrol.

Besigtigelse af slagtekrop
Veterinærkontrollen undersøger slagtekroppen for spor af sygdomme,

Efterkontrol af slagtekrop

skader og andet, der kan gøre den uegnet til menneskeføde.

Hvis der er behov for yderligere undersøgelser, inden slagtekrop, indvolde og organer kan godkendes som menneskeføde, føres slagtekrop

På slagtelinjen foretager Veterinærkontrollen besigtigelse af slagte-

m.v. til et særskilt område, hvor veterinærkontrollen foretager mere

kroppen, flere steder som visuel kontrol (se 3.8.3) eller ved snit i relevante

detaljerede undersøgelser (”Efterkontrollen”).

dele af slagtekroppen. Finder veterinærkontrollen det nødvendigt
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Slagtekroppe, der har fået beskadiget indvolde i forbindelse med
udtagningen, føres også til efterkontrollen, hvor organudtagning m.v.
foretages under skærpet hygiejne. Veterinærkontrollen beslutter, om
slagtekroppene eventuelt kan godkendes som menneskeføde.
Efter veterinærkontrollens godkendelse af slagtekroppen føres plucks
og tarmsæt til særlige afdelinger, hvor de videreforarbejdes.

3.8.3

Visuel kontrol

De amerikanske myndigheder godkendte i 2009, at Danmark indfører
såkaldt visuel kødkontrol på svineslagterier, der eksporterer til USA.
Visuel kødkontrol indebærer, at der i forbindelse med kontrol af
slagtesvin ikke længere skal skæres i lymfekirtler eller åbnes hjerter,
hvilket effektiviserer kødkontrollen markant og kan begrænse spredningen af en række bakterier. Det forudsættes, at slagtesvinene er
opdrættet indendørs under kontrollerede forhold.

3.8.4

Resultat

Den offentlige veterinærkontrol foretager undersøgelse og godkendelse af alle slagtekroppe, indvolde og organer til sikring af, at dansk
svinekød er velegnet til menneskeføde i henhold til forordningens
krav (854/2004/EF).
Desuden registrerer veterinærkontrollen eventuelle skader eller
sygdomme. Veterinærkontrollens bemærkninger videregives til
landmanden sammen med afregningen. Derved får landmanden
oplysning om eventuelle sygdomstegn meget tidligt og kan forebygge
problemerne, før de vokser sig store.
Er der behov for yderligere undersøgelser, føres slagtekroppe m.v. ud
til efterkontrol, hvor veterinærkontrollen uden fare for krydskontaminering kan foretage en grundig undersøgelse af slagtekroppen.
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3.9 Udrensning m.v. af slagtekrop

Dette afsnit omfatter udrensning af slagtekroppen inden indvejning og
klassificering.

3.9.1

Lovgivning og brancheregler

Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får (BEK nr. 434/2009).
Bekendtgørelsen gennemfører Rådets forordning (EF) nr. 1234/2006
og Kommissionens forordning (EF) nr. 1249/2008.

3.9.2

Hjerne og rygmarv

Umiddelbart efter veterinærkontrollen fjernes rygmarv og hjerne.
Rygmarven fjernes typisk kun, hvis der er kundekrav herom og da
med et specialværktøj eller med suger.

3.9.3

Udtrækning af flommer

Flommerne er i forbindelse med oplukningen blevet løsnet. Inden
indvejningen trækkes de ud, og evt. rester bortskæres eller fjernes
med dampsuger.

3.9.4

Kontrol

Det er i Danmark tilladt at fjerne hjerne, rygmarv og flommer inden
indvejning.
Klassificeringskontrollen tilser at hjerne, rygmarv og flommer er fjernet
korrekt fra slagtekroppen inden indvejning.

3.9.5

Resultat

Ved processen opnås at slagtekroppen udrenses på behørig vis og
dermed er klar til videre forarbejdning.
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3.10 Indvejning, klassificering og
sundhedsmærkning

Afsnit 3.10 omfatter indvejning, registrering af farvede hårsække,

fastlagte regler. Brancheordningen, som er frivillig, omfattede ca. 99 %

klassificering ved bestemmelse af kødprocent, mærkning af slagte-

af de slagtesvin og 85 % af de søer, som blev slagtet i Danmark i 2012.

kroppen og afregning af svineproducenter.

3.10.1 Lovgivning og brancheregler

3.10.2 Indvejning
Slagtevægten (indvejningsvægten) er vægten af den varme slagtekrop
inkl. hoved, men uden indvolde, tunge og organer. Den registreres

		
Klassificeringskontrollen: Kontrolorgan, der tilser slagteriernes
indvejning, klassificering og afregning af svin. Alle slagterier, der
foretager slagtning af mere end 200 svin om ugen, er underlagt

på slagtegangen senest 45 min. efter stikning. Enkelte slagterier har
dispensation til at efterlade organer i slagtekroppen før indvejning.
I disse tilfælde foretages korrektioner ved indvejningen.

tilsyn fra Klassificeringskontrollen. Kontrollen foretages i henhold til
Fødevareministeriets bekendtgørelse om vejning, klassificering og

Ved indvejningen knyttes leverandørnummer sammen med hænge-

indberetning af markedspriser for slagtekroppe af svin, kvæg og får

jernsnummer (med eventuelle bemærkninger fra veterinærkontrollen)

(BEK nr. 434/ 2009 med senere ændringer).

samt slagteløbenummer (nr. slagtet svin den pågældende dag). Yderligere registreres dato, tid samt svin med farvede hårsække. Svin med
farvede hårsække udgør mindre end 1 % af den totale mængde og

Indvejning og klassificering af slagtesvin foretages i henhold til fælles

anvendes ikke til produkter med svær. Andelen holdes på et lavt

EU-regler. Kødprocenten bestemmes ved objektiv måling af spæk-

niveau gennem fradrag i afregningsprisen.

og kødtykkelser ved brug af måleudstyr godkendt af EU-kommissionen. Sundhedsmærkning af svin sker i henhold til kontrolforordningen

3.10.3 Klassificering

for animalske fødevarer (854/2004/EF).

I Danmark har klassificering af svin to hovedformål:

Kontrol med indvejning, klassificering og afregning foretages på

Præcis afregning til producenterne

Fødevareministeriets vegne af Klassificeringskontrollen.

Sortering efter optimal anvendelse.

Kun operatører, som er godkendt af Klassificeringskontrollen, må fore-

Kødprocenten måles automatisk af et klassificeringscenter (KC) efter

tage indvejning og klassificering. Klassificeringskontrollen har i sam-

indvejning eller med Autofom efter hårstødning.

arbejde med DMRI Teknologisk Institut, udarbejdet procedurer for
virksomhedens kontrol med Klassificeringscentre (KC).

Klassificering med Klassificeringscenter (KC)
Et KC er opbygget som en karrusel, hvor slagtekroppene automatisk

Klassificeringskontrollen gennemfører tillige tilsyn med ”Brancheord-

hægtes op på fiksturer, der fører kroppene gennem de forskellige

ning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og

stationer i centeret. Ud fra længdemål samt højdeplacering af forben

søer” med det formål at sikre, at gængse kvalitetsegenskaber, der ligger

og skamben indstilles KCs sonder. Ved hjælp af optiske sonder måles

udover gældende lovgivning, vurderes i overensstemmelse med

fedt- og kødtykkelse ved lysreflektion.
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Ovennævnte målinger og beregninger kan indgå som sorteringskriterier for slagtekroppe og delstykker. Dermed opnås den kvalitetsmæssigt bedst mulige udnyttelse af kødet.
I forhold til manuel klassificering har KC en række fordele:
Stor kapacitet (420 svinekroppe pr. time)
Mere præcise og ensartede målinger
Operatøruafhængig
Mere korrekt måleresultat ved varierende svineracer
Bedre sorteringsmuligheder ud fra vægt og kødprocent.

Klassificering med Autofom
Autofom beregner kød- og fedtindhold af slagtekroppen ud fra
Autofom beregner kød og fedtindhold af slagtekroppen ud fra ultralydsmålinger. Målingerne
foretages af 16 transducere, der er monteret i en bøjle, som slagtekroppen passerer umiddelbart efter ophængning på hængejern.

ultralydsmålinger. Målingerne foretages af 16 transducere, der er
monteret i en bøjle, som slagtekroppen passerer umiddelbart efter
ophængning på hængejern (se afsnit 3.5.2).

Måling af kød- og fedttykkelser foretages af i alt syv sonder fordelt på:
I forhold til KC har Autofom yderligere nogle fordele:
Skinke:

to spæktykkelser

Kam:

tre spæk- og tre kødtykkelser

Forende: to spæktykkelser.

Målenøjagtigheden er lidt bedre
Stor driftsikkerhed
Minimal slitage (ingen bevægelige dele)

Under anvendelse af neurale netværk sker beregning af følgende

Non-destruktiv måling

kødprocenter:

Stor kapacitet (over 1300 slagtekroppe pr. time).

Total kødprocenten
Kødprocenten i skinke
Kødprocenten i midterstykket
Kødprocenten i forenden.

Kvalitetshåndbog

89

 INDHOLD

Antallet af stikprøver bestemmes af antal producerede slagtesvin.
Slagtekroppe, der skal testes, udvælges automatisk. Efter klassificering
og mærkning udtages en kødprøve på ti gram, som placeres i en særlig

2
K
0
D

EF

beholder, der mærkes med entydig identifikation af slagtekroppens
leverandør. Prøven nedfryses og efter optøning analyseres kødsaften
for salmonellaantistoffer.

3.10.6 Afregning
Afregningen til svineproducenterne sker på basis af vægt og kødprocent. Højeste basispris opnås normalt i vægtområdet 70,0-87,9 kg
slagtevægt. Ved en kødprocent over 61 % gives typisk et tillæg til
basisprisen på 0,1 kr. pr. procentpoint op til 65 %. Ligger kødprocenten
i området 57,0-60,9 %, får producenten typisk et fradrag på 0,1 kr. pr.
procentpoint under 61 %. Under 57 % stiger fradraget til 0,2 kr. pr.
procentpoint ned til 50 %. I 2012 var den gennemsnitlige slagtevægt

Slagtekroppen stemples automatisk med EF-sundhedsmærke. Under det ovale EF-mærke
påføres endvidere en kodet uge og dagsmærkning, der benyttes i virksomhedens kvalitetskontrol af f.eks. holdbarhed.

81,9 kg og den gennemsnitlige kødprocent 60,4 %.
I forbindelse med afregningen modtager producenterne angivelse af

3.10.4 Mærkning

vægt og kødprocent for hver enkelt svin, bemærkninger om farvede

Inden slagtekroppen forlader KC, mærkes den automatisk med et

hårsække samt eventuelle sygdomsbemærkninger fra veterinær-

EF-sundhedsmærke samt afsætningsklasse og delklasse. På virksom-

kontrollen. På afregningen meddeles ligeledes resultaterne af salmo-

heder, som benytter Autofom, sker mærkningen i en selvstændig

nellaundersøgelserne, således at producenten og dennes rådgivere

mærkestation.

løbende kan følge salmonellaudviklingen i besætningen (se 5.2.7).

Under det ovale EF-mærke påføres endvidere en kodet uge- og dags-

3.10.7 Overvågning/kontrol

mærkning, der benyttes i virksomhedens kvalitetskontrol af f.eks.

Indvejning og klassificering foretages af specialuddannede operatører,

holdbarhed.

der er godkendt af Klassificeringskontrollen på vegne af Ministeriet
for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

3.10.5 Udtagning af stikprøver til
salmonellascreening

Virksomheden overholder for KC og Autofom faste start- og drifts-

Fra alle besætninger, der leverer mere end 200 svin årligt, udtages på

andet overvåges KC konstant, så evt. målefejl observeres og rettes

kontrolprocedurer, der er opstillet af Klassificeringskontrollen. Blandt

slagteriet stikprøver til undersøgelse for antistoffer mod Salmonella.
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straks. Hvis KC bliver defekt, foretager de godkendte operatører
manuel klassificering.
Klassificeringskontrollen overvåger indvejning, klassificering og afregning af svineproducenterne gennem stikprøvekontrol på virksomhederne. Endvidere analyseres data fra klassificering og indvejning
ugentligt af Klassificeringskontrollen. Konstateres afvigelser fra det
normale, kontrolleres det pågældende KC, Autofom eller manuelle
udstyr straks og evt. fejl rettes.

3.10.8 Resultat
Klassificeringsdata anvendes til identifikation af, hvilke svin der er
bedst egnede til bestemte produktioner. Dermed kan selv detaljerede
kundeønsker til delstykker (størrelse, kød-/fedtindhold) opfyldes.
Afregning til landmændene sker på basis af vægt og kødprocent. Det
anvendte afregningssystem fremmer produktionen af dyr med relativ
ensartet vægt og dermed størrelse af de enkelte delstykker samt høj
kødprocent.
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3.11 Køling

Dette afsnit omfatter nedkøling og udligning af slagtekroppe før

Procestid, lufttemperatur og lufthastighed har indflydelse på kvaliteten.

udskæring.

Især starten af køleprocessen har betydning for kødets konsistens.
Kølingen af den varme slagtekrop gennemføres, således at kerne-

3.11.1 Lovgivning og brancheregler

temperaturen i kammen maksimalt falder 5 °C de første 26 minutter.

Efter EU-reglerne, hygiejneforordning for animalske fødevarer (853/

Nedkølingen foregår typisk ved en temperatur mellem -20 og -22 °C

2004/EF), skal kroppens centrumtemperatur være på højst 7 °C

med en gennemsnitlig lufthastighed på højst tre m/s. Metoden til-

efter endt udligning.

godeser en effektiv køleproces, samtidig med at kuldeskrumpning og
dermed sejt kød reduceres. Køleprocessen efterlever branchens ti råd

3.11.2 Køling og udligning

til sikring af god kødkvalitet (Bilag 6).

I Danmark foregår nedkøling normalt i en specielt udviklet køletunnel.
Af miljøhensyn anvendes ammoniak i stedet for freon som kompressorkølemiddel.

Fra køletunnelen overføres slagtekroppene til et udligningskølerum (3 - 5 oC). Temperaturforskellen mellem centrum og overflade af slagtekroppen udlignes til en temperatur på under
7 oC. I Danmark er slagtekroppene normalt færdigkølede og udlignede senest 16 timer efter slagtning.
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3.11.3 Udligning

3.11.5 Resultat

Fra køletunnelen overføres slagtekroppene til et udligningskølerum

Den danske nedkølingsproces sikrer hurtig nedkøling, uden at kød-

(<7 °C ). Temperaturforskellen mellem centrum og overflade udlignes,

kvaliteten forringes gennem kuldeskrumpning. Hurtig køling reducerer

så temperaturen i hele slagtekroppen er på under 7 °C. I Danmark er

hastigheden af pH-faldet og dermed risikoen for PSE (se 5.3.1).

slagtekroppene normalt færdigkølede og udlignede senest 16 timer

Desuden vil en hurtig køling begrænse muligheden for mikrobiel

efter slagtning.

vækst.

På flere slagtesteder anvendes permeable stofposer, der fordeler

Gennem den anvendte køleteknik undgås forurening af slagtekroppe

luftstrømmene, således at en mere effektiv køling opnås. Med denne

fra kondensdryp.

metode undgås kondensdannelse på loft, rør og vægge, hvorved forurening af slagtekroppene med kondensdryp forhindres.
Ved overførsel til udligningskølerum sorteres slagtekroppene på basis
af data fra klassificeringen. Slagtekroppene opbevares i udligningsrum
indtil umiddelbart før opskæring.

3.11.4 Overvågning/kontrol
Som led i registreringen af data fra slagtelinjen opsamles der tids- og
temperaturdata i forbindelse med nedkøling. Temperaturen i alle
kølerum og skærestuer måles og registreres automatisk hver halve
time. Ved stigninger i temperaturen bevirker en alarm, at der straks
foretages korrigerende handlinger, for at sikre, at kødets kernetemperatur ikke stiger.
Slagteriet kontrollerer dataregistreringerne af kølerumstemperatur
mindst en gang dagligt. Produkttemperaturen måles som minimum
ved afsendelse af kødet. Veterinærkontrollen har ligeledes adgang til
virksomhedens temperaturregistreringer.
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4 Opskæring og udbening
Opskæring og udbening af svin dækkes i kapitel 4. Disse processer kræver en stor
håndværksmæssig kunnen og munder ud i flere hundrede standardudskæringer.
Kapitlet fokuserer derfor på generelle forhold som den sortering og grovopskæring,
der er udgangspunktet for de mere specialiserede produkter. Endelig gennemgås
forhold vedrørende pakning, emballering og evt. nedfrysning af de færdige produkter.
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4.1 Struktur

4.1.1

Opskæringssted

Opskæring og udbening af slagtekroppene foretages enten på
slagteriet, hvor svinene er slagtet, eller på en separat opskæringsvirksomhed.
Den videre forarbejdning af slagtekroppene består normalt af følgende
processer:
Udsortering
Opskæring (grovdeling)
Udbening
Pakning og mærkning
Nedfrysning, køling og forsendelse.
Hvor slagteprocessen karakteriseres ved en høj grad af mekanisering,
er de efterfølgende arbejdsgange i højere grad individuelle og præget
af mere manuel behandling. Det stiller store krav til indretning af
arbejdspladser, produktionstilrettelæggelse, kvalitetsstyring og frem
for alt operatørernes faglige dygtighed.
Slagterierne har ved forskning og uddannelse i samarbejde med DMRI
Teknologisk Institut og Slagteriskolen satset meget på disse afdelingers
optimale indretning og funktion. Resultatet er, at opskæring og tilskæring af dansk svinekød foretages af veluddannede operatører i
moderne faciliteter, hvor det er muligt at opnå en høj grad af kvalitetsog hygiejnestyring.

4.1.2

Fremmedlegemer

I Danmark betragtes alt, som ikke skal være på eller ved kødet ifølge
produktspecifikationerne, som fremmedlegemer. Det kan være
Kontrol af udskæringer indgår som en del af virksomhedens kvalitetskontrol, hvor hver
arbejdsleder er ansvarlig for, at produkterne er af den ønskede kvalitet og fri for fremmedlegemer.
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Den danske svinekødsbranche har søgt at mindske risikoen for
fremmedlegemer i kødet gennem forebyggende aktiviteter, efterkontrol og verifikation af systemet. Der er således krav om at alle
personer, der befinder sig i produktionen, skal benytte påklædning
stillet til rådighed af virksomheden. Det er ikke tilladt at bære ure og
smykker i produktionen.
I arbejdsprocedurerne indgår krav til produkternes kvalitet, som alle
operatører er instrueret i at følge i detaljer. Blandt andet er der krav
om, at alle udskæringer uden ben er fri for brusk- og benrester.
Operatørerne får stillet alle redskaber til rådighed af virksomheden,
der også sørger for vedligeholdelse. Derved sikres det, at der ikke
anvendes defekt udstyr som, hvis det går i stykker, kan sprede fremmedlegemer til kødet.
Kontrol af udskæringer indgår som en del af virksomhedens kvalitetskontrol, hvor hver arbejdsleder er ansvarlig for, at produkterne er af
den ønskede kvalitet og fri for fremmedlegemer. Yderligere kontrol
og verifikation af systemet er beskrevet i afsnit 5.4.

4.1.3

Fødevaresikkerhed

Opskæring og udbening skal leve op til kravene i forordning om fødevarehygiejne (852/2004/EF) og hygiejneforordningen for animalske
fødevarer (853/2004/EF) om bl.a. ubrudt kølekæde og slagtehygiejne.
I virksomhedernes egenkontrolprogram indgår derfor bl.a. konstant
overvågning af temperatur i alle kølede rum. Ligeledes er arbejdsgangen tilrettelagt, så slagtekroppe og udskæringer kun er ude af
kølerum, når de forarbejdes.
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4.2 Opskæring

Dette afsnit omfatter grovopskæring af den halve slagtekrop i forende,

kølerummet. De frigives først, når der foreligger endelige laboratorie-

midterstykke og skinke.

resultater, som godtgør kødets anvendelse til videre forarbejdning.

4.2.1

4.2.3

Lovgivning og brancheregler

Grovdeling

Hygiejneforordningen for animalske fødevarer (853/2004/EF) stiller

Ved opskæring foretages en grovdeling af de halve svin. Det alminde-

krav til slagtekroppenes kødtemperatur i forbindelse med videre-

lige er, at svinene deles i hovedudskæringerne skinke, midterstykke/

sendelse til opskæringsvirksomhed eller udsortering til videre op-

kam og brystflæsk samt forende. Delstykkerne kan udbenes og

skæring og udbening. Inden opskæring påbegyndes, er der derfor en

tilskæres efter kundens specifikationer.

temperatur på under 7 °C overalt i slagtekroppen, medmindre der i
overensstemmelse med forordning 853/2004/EF er givet tilladelse til

Grovdelingen af svin indeholder følgende processer:

udbening ved en højere temperatur.
Udtagning og afpudsning af mørbrad
Herudover har hver enkelt virksomhed detaljerede produktspecifi-

Nedlægning af slagtekrop og afskæring af hoved og bagtæer

kationer, eventuelt udarbejdet i samarbejde med kunden. Produkt-

Tredeling af slagtekroppen

specifikationerne indeholder krav til produkternes kvalitet og

Deling af midterstykke.

behandling (herunder hygiejnekrav).
Af hensyn til kvaliteten er det af stor betydning, at snittene er præcise

4.2.2

Udsortering

og skarpe. For at opnå den optimale kvalitet og for at lette operatø-

På slagtelinjen er hvert enkelt svin og delstykke blevet målt med

rernes arbejde, er nedlægning af svin på transportbånd, anvendelse af

hensyn til kødprocent og fedttykkelse (jf. 3.10.3). På grundlag af de

rundsave mv. automatiseret.

opsamlede data fra klassificeringen foretages en automatisk sortering
af svinene i udligningsrummene. Svin med samme kvalitetsegenskaber

Udtagning og afpudsning af mørbrad

samles på samme glidestang. Derved sikres, at råvarerne anvendes til

I forbindelse med oplukningen blev mørbraden løsnet (jf. 3.6) Den

de formål, de er mest velegnede til.

løsnede mørbrad udskæres fra bughulen straks efter slagtekroppen
er taget ud af udligningsrummet. Umiddelbart efter udskæringen

På grundlag af de opsamlede data fra dagens slagtning udarbejdes

trimmes mørbraden for fedt og blodårer og vakuumpakkes. Derefter

produktionslister for næste dags opskæring og udbening.

sendes den til færdigemballering og kølelagring eller frysning.

Under slagteprocessen (jf. kap. 3) er der foretaget veterinærinspektion

Afskæring af hoved og bagtæer

af slagtekroppen. Slagtekroppe, der er taget til side for nøjere under-

De to halvdele af hovedet afskæres i nakkeleddet uden at medtage

søgelser (f.eks. laboratorieanalyser) af veterinærkontrollen eller egen-

halssnitte.

kontrollen, vil være særligt opmærkede og placeret i specielle afsnit i
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De to halve slagtekroppe nedlægges automatisk på et transportbånd, hvorefter bagtæer afsaves.

De to halve slagtekroppe nedlægges automatisk på et transportbånd.
Bagtæer afsaves i det højeste punkt på hasen midt gennem hælebenshovedet. En korrekt afsavet bagtå vil på skinken (bagskanken) efterlade
en ”stjerne” i snitfladen.

Tredeling af slagtekrop
Den halve slagtekrop deles i tre ved en helt eller delvis automatiseret
proces. For at opnå maksimal nøjagtighed anvendes laserlys til korrekt
placering af svinene inden den efterfølgende opskæring i primærstykkerne forende, midterstykke og skinke. Til delingen benyttes
cirkelknive, der kan gennemskære både kød og ben.
Forenden afskæres med et lodret snit vinkelret på sidernes længdeakse ud for forskankens bagerste punkt (ca. tredje led på brystbenet).
Halssnitte afskæres iht. specifikationer og kundeønsker, trimmes og
Tredeling af slagtekrop. Der anvendes laserlys eller fototeknologi til korrekt placering af
slagtekroppen inden den efterfølgende savning og opskæring af den halve slagtekrop
i tre: forende, midterstykke og skinke.
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fileten afskæres med eller uden halsbenet afhængig af slutproduktet.
Bov med skank videresendes til udbening og forarbejdning. Alternativt
kan forenden videresendes i hel stand til udbening.
Skinken afskæres med et lodret snit vinkelret på siden i det punkt,
hvor haleben og nøgleben mødes. Haleben, lyskekød, lyskefedt
afskæres (rundskæres) og skinken videresendes.
Fra midterstykket foretages afsavning af spidsrygge ved at ribben
forsaves/gennemsaves.

Deling af midterstykke
Til visse produkter foretages en deling af midterstykket i kam og brystflæsk. Delingen foretages med et lodret snit parallelt med ryglinjen,
således at første ribben (set fra forenden) får en længde på fire cm,
målt fra indersiden af ribbenshovederne og sidste ribben en tilsvarende
længde af 7,5 cm. Ingen af disse mål må afvige mere end 0,5 cm.

4.2.4

Videresendelse

Delstykker, der videresendes, transporteres normalt ophængt på
stativer (f.eks. såkaldte juletræer). De grovopskårne dele kan direkte
afsendes i kølecontainere som ferske varer til eksport. Normalt sendes
de dog i første omgang til udbening (se afsnit 4.3). På selve afsendelses-

Delstykker, der skal videresendes, hænges op på juletræ. Krogene kan justeres lodret,
således at delstykkerne kan ophænges omhyggeligt.

dagen må opskårne produkter max. være fire dage gamle regnet fra
slagtetidspunktet. Ved afsendelsen må varernes temperatur ikke
overstige 7 °C. Varerne må ikke udsættes for temperaturstigninger,

Temperaturen i kølerummene overvåges konstant som en del af

der kan bevirke kondensnedslag på kødet.

virksomhedens egenkontrol. En alarm udløses, hvis temperaturer i
kølerum overstiger 7 °C og i produktionslokaler 12 °C.

4.2.5

Kontrol

Inden opskæring inspiceres slagtekroppene visuelt. Hvis der konsta-

Kontinuerlig rengøring sikrer optimale hygiejniske forhold i køle-

teres fejl eller mangler, bliver kroppen taget til side til anden forarbejd-

rummene.

ning. Denne kontrol foretages af medarbejdere, der har fået speciel
instruktion i netop denne kontrolfunktion.

Kvalitetshåndbog

100

 INDHOLD

bevirker de præcise produktspecifikationer sammen med det højt
udviklede skæreudstyr, at slagtekroppen kan grovopskæres præcist
og ensartet i henhold til kundeønsker.
Udsortering og den automatiserede opskæring bevirker desuden, at
der opnås et hurtigt procesflow, hvor kødet hurtigt kan videresendes
til kølerum og videre forarbejdning.
Kontrol af bl.a. rengøring og temperatur sikrer minimal bakterievækst
og dermed en god fødevaresikkerhed.

Delstykker til videresendelse, eksempelvis til udbeningsvirksomhed, transporteres til
kølerum eller direkte på transportvogn. Temperaturen i delstykkerne må ikke på noget
tidspunkt overstige 7 °C.

Arbejdslederen kontrollerer, at de enkelte udskæringer opfylder
produktspecifikationerne. Derudover foretager virksomhedens kvalitetskontrol stikprøvevis undersøgelse af udskæringernes kvalitet.
Et rengøringsselskab forestår rengøringen og er gennem sit egenkontrolprogram ansvarlig for rengøringskontrollen hver dag inden
produktionsstart. Virksomheden efterkontrollerer rengøringen før
opstart og dette dokumenteres. Husorden, rengøring og hygiejne
overvåges af veterinærkontrollen.

4.2.6

Resultat

Udsortering på basis af vægt og kødindhold betyder, at slagtekroppene kan anvendes til de formål, de er mest velegnede til. Samtidig
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4.3 Udbening

En stor del af det eksporterede svinekød er udbenede, tilskårne delstykker. Det kan enten være i form af standardudskæringer eller i
henhold til kundens egne specifikationer. Der findes mange forskellige
udskæringer af skinke, forende, kam og brystflæsk alt efter anvendelsesformål. En høj ensartet kvalitet er en væsentlig grund til, at
de danske andelsslagterier er i stand til at afsætte store mængder
kød som udskæringer. Denne kvalitet er dels baseret på råvarernes
egenskaber dels på, at tilskæringen af produkterne foretages af
veluddannede fagfolk i moderne hygiejniske faciliteter.

4.3.1

Lovgivning og brancheregler

Kravene i forordning om fødevarehygiejne (852/2004/EF) og hygiejneforordning for animalske fødevarer (853/2004/EF) er grundlaget i alle
virksomheder.

4.3.2

Udbening af delstykker

Efter opskæring transporteres delstykkerne – evt. via et bufferkølerum
– til udbeningsafdelingen. Gennem produktionstilrettelæggelsen sikres,
at alle delstykker udbenes og tilskæres i samme rækkefølge som
slagtekroppene er skåret op.
I udbeningsafdelingen vejes delstykkerne og placeres ved den enkelte
operatør. For hvert produkt findes en produktspecifikation med tilhørende arbejdsbeskrivelse. Dette sikrer, at produkterne opfylder
kundernes krav, som de er aftalt i forbindelse med salget. Produktspecifikationer og arbejdsbeskrivelser udfærdiges som interne virk-

Der findes helt præcise produktspecifikationer for alle opskærings- og udbeningsprocessens
dele. Specifikationerne sikrer ensartethed og kan udarbejdes på grundlag af kundeønsker.

somhedsforskrifter omfattende alle kvalitetsmæssige aspekter af de
pågældende processer.

Delstykkerne tilskæres iht. produktspecifikationerne og placeres i
kasser (eller på hængejern), der straks transporteres videre, så unødig

Delstykker af afvigende kvalitet eller delstykker, som er faldet på

opvarmning undgås.

gulvet, sendes til reinspektion med besked om den konstaterede
afvigelse, hvorefter skæreplads, redskaber m.v. desinficeres.

Foruden krav ifølge forordning 852/2004/EF har hver enkelt virksomhed procedurer for rengøring af skæreredskaber. Normalt udskiftes
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Bortskåret kød sendes til destruktion eller videreforarbejdes til dyrefoder. Reinspektion foretages af betroede medarbejdere.
Kontrollen for enden af båndet i skærestuen tilretter om nødvendigt
kødet efter specifikationerne og bortskærer evt. benrester. Efter
udbening og tilskæring vejes kødet og placeres i et bufferkølerum,
hvorfra det udsorteres til enten emballering eller videre forarbejdning.

4.3.4

Kontrol

Temperaturen i kølerum overvåges konstant som en del af virksomhedens egenkontrol. En alarm udløses, hvis temperaturer i kølerum
overstiger 7 °C og i produktionslokaler 12 °C.
I hver enkelt afdeling kontrollerer arbejdslederen dagligt, at produkterne overholder specifikationerne. Kontrolfrekvensen og antal fejl,
der kan accepteres, inden korrigerende handlinger iværksættes, er
fastsat i virksomhedens kvalitetsstyringssystem. Ved sammenligning
af delstykkernes vægt før og efter udbening kontrolleres, at den
enkelte operatør ikke har for stort spild, samt at udskæringerne lever
op til specifikationerne.
Hvis det vurderes, at fejl ikke umiddelbart kan rettes af operatøren,
sorteres varen fra og anvendes til anden produktion, hvor kvaliteten
kan overholdes. Konstateres et uacceptabelt antal fejl fra en enkelt
Eventuelle frasorterede delstykker undersøges ved reinspektion. Her tilskæres delstykkerne
og sendes tilbage eller videre til anden produktion. Bortskåret kød sendes til destruktion.
Reinspektion foretages af særligt udpegede medarbejdere.

operatør, iværksættes et træningsprogram for operatøren. Programmet indebærer, at en af firmaets specielt uddannede instruktører
vil vejlede den pågældende operatør gennem en periode, indtil

redskaber flere gange dagligt og ellers efter behov, så kontamination

vedkommende igen kan producere den ønskede kvalitet.

mellem grupper af udskæringer undgås.
Virksomhederne har en kvalitetskontrolafdeling, som uanmeldt

4.3.3

Reinspektion og efterkontrol

kontrollerer kvaliteten af opskæring og udbening.

Ved reinspektion undersøges eventuelle frasorterede delstykker,
hvilke tilskæres og sendes tilbage eller videre til anden produktion.
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Et rengøringsselskab forestår rengøringen og er gennem en egenkontrol ansvarlig for rengøringskontrollen hver dag inden produktionsstart. Virksomheden efterkontrollerer rengøringen før opstart, og
dette dokumenteres. Husorden, rengøring og hygiejne overvåges
derudover af veterinærkontrollen.

4.3.5

Resultat

Ved omhyggelig styring af rumtemperaturen og ved brug af bufferkølerum sikres, at der kun forekommer små udsving i kødets temperatur. Derved hæmmes bakteriologisk vækst.
Gennem opfyldelse af detaljerede produktspecifikationer sikres, at
kød fra de danske andelsslagterier har en ensartet høj kvalitet.
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4.4 Pakning og mærkning

Afnitett Pakning og mærkning omfatter krav til emballage, paknings-

4.4.2

Emballering

type samt mærkning af fersk kød.

Fersk kød fra Danmark afsendes enten uemballeret med kølevogne
eller emballeret i pakninger med mindst to lag. Inderst en tæt plast-

4.4.1

Lovgivning og brancheregler

indpakning, der hindrer kontamination af kødet, og yderst en hård

Emballage er omfattet af en national bekendtgørelse fra Fødevare-

emballage, der sikrer kødet mod fysisk overlast og letter oplagring af

styrelsen, BEK nr.579/2011, der gennemfører EU’s direktiver på området.

kødet. Yderlaget af emballagen kan være af pap eller plastkasser, der

Bekendtgørelsen har hjemmel i lov om fødevarer (Lov nr. 526/2005).

kan genbruges. Emballage med direkte kontakt til kødet skal være

I henhold til lov om fødevarer og forordning om fødevarehygiejne

godkendt til levnedsmidler.

(852/2004/EF) skal emballagen være tilstrækkelig solid til at yde en
effektiv beskyttelse af kødet under transport og håndtering, ligesom

Bulkpakning

den skal beskytte mod overførsel af skadelige stoffer og ikke må ændre

Ved denne metode placeres en plastikfilm/pose direkte under bakken

kødets sensoriske egenskaber.

med kød, som automatisk tippes ned i posen/filmen og i posen sendes
videre til emballering i karton i et tilstødende lokale.

De færdige delstykker emballeres med det samme og pakkes i kartoner efter antal eller kg afhængig af kundens ønsker.
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Der anvendes også i stort omfang plastkasser, der kan genbruges.
Plastkasserne skal være rengjorte og desinficerede inden ibrugtagning.
Hver kasse fores indvendig med en plastpose, inden de færdige udskæringer anbringes deri. Plastposen lukkes. Kasserne anbringes på paller,
der betrækkes med plastfilm inden afsendelse fra virksomheden.

Individuel pakning
De enkelte kødstykker omvikles automatisk med film, hvorefter de
med transportør sendes til kartonpakkeriet. Her pakkes de i karton
efter antal eller kg afhængig af kundens ønsker.
Foruden krav til hygiejne og udseende stilles der også store krav til
emballagens stabilitet og styrke. Derfor anvendes forstærkede kartoner, som ikke skades under transport og lagring.

4.4.3

Mærkning

Efter emballering vejes kartonerne/plastkasserne, og der påsættes
etiketter, som typisk indeholder følgende oplysninger:

Alle kartoner forsynes med etiketter, der bl.a. indeholder oplysninger om produktionssted
og pakkedato samt anvisninger vedr. opbevaring.

Produktionsvirksomhedens nummer

Identifikationsmærke, ovalt, med kode for det land, virksom-

Firmanavn og adresse

heden er beliggende i, firmaets autorisationsnummer, samt

Vareart/hvilket produkt, der er indeholdt i kartonet, f.eks.

EF-mærke eller anden forkortelse for fællesskabet, svarende

”forende”

til sundhedsmærket.

Oprindelse
Pakkedato og ID-nummer

Der mærkes i henhold til bl.a. forordning om særlige hygiejnebestem-

Anvisning om opbevaring og opbevaringstemperatur

melser for animalske fødevarer (853/2004/EF), fødevareforordningen

Stregkode

(178/2002/EF) og mærkningsbekendtgørelsen (BEK nr. 1333/2007).

Dyreart (svin)
Varenummer

4.4.4

Kodenummer for behandling af produktet (kødet er fersk)

Veterinærkontrollen undersøger ved stikprøver, at de enkelte vare-

Kontrol

Øvrige kodeoplysninger for anden behandling af produktet

partier opfylder mærkningsreglerne.

Netto vægt oplyst i kg
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4.4.5

Resultat

Med mærkningen af kødet sikres, at krav i hygiejneforordningerne
samt EU’s fødevareforordning (178/2002/EF) overholdes samt at kød
kan spores tilbage til virksomheden (jf. afsnit 5.5).
Ved anvendelse af forskellige former for emballage og via udvikling af
nye emballagetyper søger den danske svinekødsbranche hele tiden
at tilfredsstille kundeønsker om f.eks. genanvendelighed af emballage.
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4.5 Nedfrysning og forsendelse

Hvis slagterivirksomhederne ikke selv råder over indfrysnings- og
lagerfaciliteter, foretages indfrysningen i godkendte frysehuse, hvor
disse faciliteter er til rådighed.
På nogle slagterier findes kontinuerlige frysetunneller/blæstfrysning
til indfrysningen, hvor man automatisk læsser kartonerne på hylder/
stativer. Når hylden er fyldt, køres den på et conveyorsystem igennem
fryseren. Dette varer ca. 24 timer, hvorefter varen er nedfrosset og
kan stilles på frostlager indtil forsendelse.
Alternativt stables kartonerne på paller med mellemlæg, så luften
kan cirkulere mellem kartonerne. De læssede paller køres herefter i
indfryseren, hvor de fryses, indtil de har nået den krævede lagertemperatur.
Igennem de senere år har danske slagterivirksomheder og DMRI
Teknologisk Institut gennemført en række forsøg for at finde frem
til den optimale metode til indfrysning af ferske kødudskæringer og
kødprodukter. Den metode, der giver det bedste resultat, er hurtig
nedfrysning ved temperaturer lavere end -30 °C. Vindhastigheden skal
være så stor, at indfrysningen foregår hurtigst muligt. Ved at adskille
Kartoner til indfrysning stables på paller, således at den fri overflade bliver så stor som
muligt for at sikre hurtig og effektiv frysning.

kartonerne med mellemlæg opnås der effektiv køling fra både top og
bund.

Efter pakning opbevares det ferske kød på kølelager eller nedfryses

4.5.2

Forsendelse

inden forsendelse.

Det ferske kød opbevares enten på kølelager, hvor temperaturen er
0-7 °C, eller nedfryses inden forsendelse.

4.5.1

Nedfrysning

Efter emballering af kødprodukterne kan disse nedfryses, hvilket sker

Før læsning af containere eller andet transportmiddel foretages en

i indfrysere/frysetunneller ved temperaturer på - 30 °C eller lavere og

visuel inspektion af transportmidlet, hvor der fokuseres på transport-

høj vindhastighed. Derved bringes varerne hurtigst muligt ned på den

midlets fysiske tilstand og hygiejniske standard. Endvidere kontrol-

ønskede opbevarings-/lagertemperatur, som er -18 °C eller derunder.

leres det, at transportmidlet er forsynet med de nødvendige tekniske
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installationer for at kunne opretholde den krævede temperatur
under hele transporten.
Varerne læsses herefter under overholdelse af kølekæden (luftsluse)
direkte i transportmidlet og plomberes, hvorefter transporten kan
påbegyndes. Temperaturen i det ferske kød måles før hver afgang.

4.5.3

Kontrol

I kølerummene foretages kontinuerlig måling af rumtemperaturen.
Desuden kontrolleres varens emballering med henblik på, at både
produkt og emballage kan nå frem til kunden med den ønskede temperatur og kvalitet. Før hver forsendelse måles temperaturen i varen.

4.5.4

Resultat

Køle- og fryseprocesser, der anvendes og løbende forbedres af
andelsslagterierne, sikrer optimal holdbarhed af svinekødet.
Opretholdelse af kølekæden fra nedkøling af slagtekroppen til afsendelse/indfrysning af de ferske kødprodukter, minimerer risikoen for
bakteriel vækst og deraf følgende forringet holdbarhed af udskæringerne.
Effektive frysemetoder sikrer lavt dryptab og lang holdbarhed af kødet.
.
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5 Tværgående elementer
I kapitel 5 sammenfattes en række særligt væsentlige
emner. Kapitlet indledes med en beskrivelse af, hvordan
fødevaresikkerheden sikres gennem en koordineret indsats i hele produktionen. I beskrivelsen er valgt samme
indgangsvinkel, som anvendes i HACCP-analyser. Det
vil sige, der fokuseres på en række risici, og hvordan disse
kontrolleres. Bekæmpelse af sygdomsfremkaldende,
zoonotiske bakterier, bl.a. Salmonella, er beskrevet i et
særligt afsnit, da dette område anses for særligt væsentligt i Danmark. Derefter gennemgås, hvordan kødets
kvalitet påvirkes, og hvordan slagterier og opskæringsvirksomheder sikrer en god kvalitet af slutproduktet.
Endelig beskrives det danske sporbarhedssystem, der er
et meget benyttet værktøj i alle dele af dansk svinekødsproduktion.
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En række af de elementer, som er beskrevet tidligere, går på tværs af
produktionen fra avl af svin til afsendelse af fersk kød. I nærværende
afsnit er de tværgående elementer sammenstillet for at beskrive
deres komplette sammenhæng og deres betydning for kvalitetsstyringen i den danske svinekødssektor.
Det er afgørende for dansk svinekød, at kvaliteten er så høj som
muligt. Danske virksomheders sikring af kødets kvalitet er her opdelt
i den sikkerhedsmæssige kontrol (af de egenskaber, der er afgørende
for at kødet er egnet som menneskeføde) og den kvalitetsstyring, der
sikrer et godt produkt af en ensartet kvalitet.
I alle dele af dansk svinekødsproduktion arbejdes intenst på, at sikre
den højest mulige fødevaresikkerhed. Dette er beskrevet nærmere
nedenfor i afsnit 5.1. En særlig indsats gøres i forbindelse med bekæmpelse af zoonoser. Den er derfor beskrevet særskilt i afsnit 5.2.
Kvalitet af svinekød dækker over en række faktorer, der er beskrevet
i afsnit 5.3. Den kvalitetsstyring, der gennemføres for at fastholde
kødkvaliteten under slagtning, opskæring og udbening, er beskrevet
i afsnit 5.4.
For altid at have den bedst mulige kvalitet, er det vigtigt at kunne
finde tilbage til det sted, et problem er opstået. Derfor er der i Danmark
opbygget et system til mærkning og identifikation, der omfatter
alle dele af dansk svinekødsproduktion fra jord til bord. Systemet er
beskrevet i afsnit 5.5.
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5.1 Fødevaresikkerhed

Svinebesætning

Omgivelser

Risici:
Rester af pesticider,
tungmetaller mv.

Risici:
Resistens
Reststoffer

Risikostyring:
Gødningsregnskab
Begr. anvendelse
af pesticider

Risikostyring:
Sundhedsrådgivningsaftaler
Staldindretning
Fodersammensætning
Sporbarhed
Salmonellahandlingsplan

Risikostyring:
Foderkontrol
Fodertests

Risici:
Bakterier
Medicinrester

Risikostyring:
Sundhedsrådgivningsaftaler
Staldindretning
Beskyttelse mod skadedyr

Risikostyring:
Lovkrav til udstyr
Test af udstyr
Risici:
Sundhed
Reststoffer
Spredning af bakterier

Dyr

Risici:
Spredning af bakterier
og sygdomme
Andre dyr

Stalde og inventar

Figur 9: Risikostyring i primærproduktionen

I Danmark sikres den bedst mulige fødevaresikkerhed gennem det

I EU fastlægger lovgivningen regler for foderets sammensætning.

integrerede produktionssystem. Der gøres en koordineret indsats i de

På grundlag af gældende regler kontrollerer Fødevarestyrelsen alle

enkelte led af svinekødsproduktionen fra avl til opskæring.

producenter af foderblandinger. Resultaterne offentliggøres løbende.
Desuden sikrer svinekødbranchen gennem retningslinjer og sammen-

De fleste fødevarerisici er en konsekvens af fejl i produktionen, hvor-

lignende tests, at den enkelte svineproducent får foder af den bedste

ved risici enten tilføres eller opstår som følge af forkert håndtering.

kvalitet.

Man skelner mellem kemiske, fysiske og biologiske risici.
Medicinsk behandling af syge dyr må kun foretages af en dyrlæge

5.1.1

Kemiske risici: Reststoffer

eller landmanden, hvis denne har indgået en sundhedsrådgivnings-

Kemiske risici kan resultere i ophobning af uønskede reststoffer i kød.

aftale med dyrlægen. Dog må der altid kun gives medicin til behand-

De kan tilføres med foder, medicin eller de kan stamme fra inventar

ling af sygdomme, som dyrlægen har diagnosticeret. Det er således

og omgivelser.

ikke tilladt med forebyggende medicinsk behandling i Danmark. Ved
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anvisning af medicin sikrer dyrlægen, at tilbageholdelsestider (før
slagtning) er kendte af landmanden. Anvendelse af hormoner eller
andre stoffer med direkte vækstfremmende formål er forbudt og har
aldrig været tilladt i Danmark.
I Danmark stiller lovgivningen krav om, at bygninger og inventar ikke
må afgive stoffer, der kan skade svinene. Ligeledes hindrer en stram
miljølovgivning muligheden for spredning af pesticider og tungmetaller
til svin. Blandt andet skal landmanden have et godkendt gødningsregnskab for produktionen.

5.1.2

Overvågning af reststoffer
i svinekød

Danmark har opbygget et fødevareovervågningsprogram med det
formål, at kontrollere indholdet af reststoffer i bl.a. fersk kød. Følgende
kategorier af reststoffer er omfattet (se også Bilag 7):
Antibiotika og kemoterapeutika
Hormoner og vækstfremmende stoffer
Pesticider, herunder dioxiner og dioxinlignende stoffer
Tungmetaller.
Overvågningsprogrammet planlægges af Fødevarestyrelsen i overensstemmelse med Rådets direktiv 96/23/EØF.
Overvågningsprogrammet gennemføres af Fødevarestyrelsen, som
forestår både prøvetagningen og analyserne. Egenkontroldelen
gennemføres af slagterierne, som selv står for stikprøveudtagningen.
Analyserne af disse prøver gennemføres på godkendte laboratorier
på slagterierne.
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Som en del af virksomhedernes egenkontrol overvåges indholdet af reststoffer i svinekød.
Analyserne udføres som biologiske test på nyrevæv, og der udtages mellem 18-20.000
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Antibiotika og kemoterapeutika

Ved fund af reststoffer i mængder over grænseværdien informeres

I overensstemmelse med dansk lovgivning har Fødevarestyrelsen

Fødevareregionen skriftligt om fundet. Derudover besøger en dyrlæge

gennem de sidste tyve år gennemført stikprøveundersøgelser for

ansat i svinekødsbranchen leverandøren, hvor besætningens forhold

reststofkoncentrationer af antibiotika og kemoterapeutika i kød.

omkring brug af antibiotika bliver gennemgået. Under besøget

Analyserne udføres som biologiske og kemiske tests på nyrevæv i

gennemgås besætningens anvendelse af medicin, herunder hvordan

overensstemmelse med EU-bestemmelserne.

dyr, der er blevet behandlet, bliver opmærket. Dyrlægen kommer
med forslag til forbedringer eller rettelser, hvis nødvendigt. Efter

Ved de seneste ti års stikprøveundersøgelser er der blevet påvist rest-

besøget udarbejdes en rapport, der sendes til leverandøren samt

stoffer af antibiotika og kemoterapeutika i 0,0-0,02 % af de udtagne

til slagteriet. Ud fra rapportens kritikpunkter skal slagteriet vurdere,

prøver (i de seneste år 18.000-20.000 prøver pr. år, Bilag 7). En stigning

om besætningen skal opføres på en liste over mistænkte, hvilket i

i antallet af positive prøver for Sulfadimidin i svin i 1989 og 1990

praksis betyder øget stikprøvekontrol af de fremtidige leverancer til

medførte et brancheforbud mod anvendelse af dette og beslægtede

slagteriet.

stoffer i svineproduktionen.

Hormoner
Påvises der reststoffer af antibiotika/kemoterapeutika ved de offent-

I EU er der forbud mod anvendelse af hormoner til vækstfremmende

lige stikprøveundersøgelser, indrapporteres resultatet til Fødevare-

formål. Siden 1986 er der gennemført stikprøveundersøgelser for

regionen. Ved fund over den tilladte grænseværdi udstedes en bøde

reststofkoncentrationer af hormoner i kød. Undersøgelser for en

til producenten. Derudover vurderer Fødevareregionen i samråd med

række forskellige hormoner udføres på prøver af muskler, urin, blod

jurister, om der foreligger en overtrædelse af antibiotikalovgivningen.

og fæces. Der er på intet tidspunkt påvist reststoffer fra hormoner i

En dyrlæge fra Fødevareregionen aflægger besøg i besætningen samt

dansk svinekød (Bilag 7).

evt. hos den praktiserende dyrlæge. Besøget munder ud i en redegørelse
for anvendelse og udlevering af antibiotika/kemoterapeutika i besæt-

Pesticider og PCB

ningen. På basis af redegørelsen beslutter Fødevareregionen, om

I Danmark er det forbudt at anvende klorholdige pesticider og Poly-

sagen skal fremsendes til politiet med henblik på at rejse tiltale mod

chlorerede Bifenyler (PCB) i husdyrproduktionen eller i lokaler, hvor

den pågældende svineproducent og eventuelt dyrlæge.

der fremstilles eller opbevares levnedsmidler, korn eller foderstoffer.
Af de nævnte pesticider har kun anvendelsen af DDT, Dieldrin og

Ved fund af reststoffer i egenkontrollen, der ligger under grænse-

Lindan været tilladt indtil 80’erne.

værdien, underretter slagteriet leverandøren skriftligt om resultatet.
Slagteriet udarbejder en rapport, der beskriver karakteren af fundet,

Siden 1980’erne har Fødevarestyrelsen planlagt og gennemført

herunder risikoen for, at der senere forekommer leverancer af

stikprøveundersøgelser for reststofkoncentrationer af pesticider

slagtedyr med restoffer over grænseværdien. Rapporten er et led i

og PCB i levnedsmidler – både animalske og vegetabilske (Bilag 7).

slagteriets dokumentation for egenkontrollen og udleveres ikke til

Stikprøverne af svin er udført på nyrefedt og har i en årrække kun

Fødevareregionen. Dog har slagteriets embedsdyrlæge lov at se den.

vist spormængder af pesticider og PCB. De tilladte grænseværdier
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har således på intet tidspunkt været overskredet. Årsagen til, at

5.1.4

Biologiske risici

der endnu findes rester af disse stoffer, er, at de er meget langsomt

Spredning af sygdomme

nedbrydelige i naturen.

Et højt sundhedsniveau i dansk svinekødsproduktion er medvirkende
til en høj fødevaresikkerhed. Danske landmænd forebygger overførsel

Dioxiner

af sygdomme fra omgivelserne gennem systematisk bekæmpelse af

Fødevarestyrelsen har siden 2003 foretaget undersøgelser for dioxiner

skadedyr og ved at sikre staldbygninger mv. mod indtrængen af frem-

i slagtesvin. Der undersøges årligt ca. 100 prøver for dioxiner, og indtil

mede dyr (f.eks. rovdyr). Endelig bekæmpes insekter i besætningen

nu har der ikke været tilfælde med overskridelse af EU’s grænseværdi.

med bl.a. rovfluer.

Tungmetaller

Det høje sundhedsniveau sikres endvidere gennem staldindretning

Stikprøveundersøgelser for reststoffer af tungmetaller i kød planlægges

ved f.eks. sektioneret drift eller multisiteproduktion.

og gennemføres af Fødevarestyrelsen. Prøver af muskler, nyrer og
lever undersøges for reststoffer af bly, cadmium og kviksølv samt for

Bakterier

sporelementer af nikkel, selen og krom. Kun en enkelt stikprøve har

Danmarks store indsats for at hindre spredning af zoonotiske bakterier

nogensinde overskredet de tilladte grænseværdier for tungmetaller

(se 1.5.6) er beskrevet i afsnit 5.2.

(Bilag 7). Indholdet af kviksølv og selen har været meget stabilt de
seneste ti år, mens der er faldende indhold af cadmium, bly, nikkel og

Resistente bakterier

krom.

I Danmark søger man konstant at hindre udvikling og spredning af resistente bakterier. Dette har medført et nationalt forbud mod vækst-

5.1.3

Fysiske risici

fremmerne avoparcin og virginiamycin og et frivilligt stop for brug af

Fremmedlegemer opfattes i Danmark som alle legemer, der ikke

antibiotiske vækstfremmere i svineproduktionen med udgangen af

skal være i den færdige udskæring, f.eks. benrester, brusk, stykker af

1999.

værktøj og mærkesedler.
De danske myndigheder overvåger udviklingen af bakteriers resistens
Gennem omhyggelige produktspecifikationer og en grundig oplæring

gennem analyse af stikprøver fra dyr, kød og mennesker (DANMAP).

af ansatte sikres, at svinekød er frit for ben og brusk. Den omfattende
hygiejneuddannelse af medarbejderne sikrer, at der heller ikke efter-

Trikiner

lades andre fremmedlegemer i kødet. Endelig foretages en grundig

Trikinen er en parasit (en larve), som lever i tarmen, hvor den formerer

slutkontrol af udskæringer. Ved konstaterede fejl rettes disse, og

sig. Mennesker kan blive smittet via kød, som ikke er gennemstegt.

arbejdsgangen gennemgås for at hindre gentagelser.
I de sidste 75 år er danske svin systematisk blevet undersøgt for
trikiner, uden at ormen er blevet påvist. De sidste 15 år er der hvert år
undersøgt ca. 20 millioner svin, idet alle svin på eksportslagterierne er

Kvalitetshåndbog

116

 INDHOLD

blevet undersøgt. I samme periode er ingen mennesker blevet smittet
med trikiner fra dansk svinekød.
På den baggrund ansøgte Danmark EU-kommissionen om undtagelse
fra kravet om trikinundersøgelse af alle svin.
I 2007 fik Danmark af EU-kommissionen og de andre EU-lande den
anerkendelse, at risikoen for at danske svin indeholder trikiner er ubetydelig. Fremover skal der blandt svin kun undersøges de dyr, der har
gået ude samt voksne individer. Det betyder, at fra at have undersøgt
over 20 millioner slagtesvin årligt er antallet af officielle undersøgelser
nu nede omkring 650.000. Af hensyn til krav fra eksportmarkeder om
trikinfrihed tester slagterierne dog stadig alle dyr.

Rengøring og personlig hygiejne
Slagterierne foretager selv dokumenteret kontrol af rengøringen –
også bakteriologisk – af rengøringsselskabernes arbejde og egenkontrol (4.2.5). Disse data er tilgængelige for veterinærkontrollen.
På stikprøver fra inventar, redskaber og andet udstyr undersøger
veterinærkontrollen yderligere, om rengøringen er den bedst mulige.
Endvidere kontrolleres, om der er ryddeligt samt at gældende hygiejneregler om f.eks. påklædning, vask af udstyr og hænder overholdes.
Gennem grundige uddannelsesprogrammer af alt personale i slagteriernes produktion sikres forståelse af nødvendigheden af god personlig hygiejne samt hurtig og kompetent indgriben, hvis der skulle
opstå uregelmæssigheder i produktionen.

Slagtemetoder
I de senere år er en række nye slagteteknikker udviklet til yderlige at
Virksomhederne foretager selv bakteriologisk kontrol af rengøringen. Derudover tager
Veterinærkontrollen stikprøver fra inventar, redskaber og andet udstyr.
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Risici:
Krydskontaminering
Gødningsforurening

Slagteri

Risikostyring:
Den offentlige veterinærkontrol
Ensartet flow

Risici:
Fremmedlegemer
Bakteriespredning

Risikostyring:
Hygiejneundervisning
Personlig hygiejne

Risikostyring:
Temperaturstyring
Risici:
Krydskontaminering
Bakterievækst

Risikostyring:
Design
Rengøring
Sterilisering

Inventar, udstyr

Personale

Risici:
Holdbarhed
(Bakterievækst)

Risikostyring:
Indretning
Vedligeholdelse
Rengøring
Risici:
Fremmedlegemer
Bakteriespredning
Skadedyr

Temperatur
Bygninger

Figur 10: Risikostyring på slagteri

En større hygiejne opnås også gennem slagterobotter, som i stigende

til maksimum 7 °C straks efter slagtningen. Derefter må kødets

grad bliver anvendt på slagterierne. I løbet af få år vil en stor del af

kernetemperatur ikke overstige 7 °C. Dette sikres ved en konstant

slagtelinjen således være fuldautomatisk.

temperaturovervågning, samt anvendelse af bufferkølerum.

For at sikre en optimal hygiejne har slagterierne indført et tokniv-

Bygninger og inventar

system, hvor de to knive på skift desinficeres i 82 °C varmt vand.

Gennem optimal indretning og vedligeholdelse af slagterier forebygges

Dermed undgås, at bakterier overføres fra slagtekrop til slagtekrop.

risiko for indførsel af bakterier, fremmedlegemer m.v. fra bygninger og
inventar.

En hurtig køling af slagtekroppen sikrer en afgørende reduktion i
bakterievæksten. Ifølge forordning om særlige bestemmelser for ani-

Veterinærkontrollen overvåger den vedligeholdelsesmæssige stand

malske fødevarer (853/2004/EF) skal kernetemperaturen nedbringes

af bygninger og inventar. Ligeledes sikres, at der er et hensigtsmæssigt
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og jævnt flow gennem slagteriet. Derved undgås krydsforurening

Siden 1991 er reststoffer af antibiotika påvist i mindre end 0,05 % af

mellem forskellige produkter (f.eks. råvarer og varmebehandlede

de udtagne prøver. Der er aldrig fundet reststoffer af forbudte hormo-

produkter), ligesom det undgås, at noget kød bliver for gammelt.

ner samt pesticider og PCB i mængder over de fastsatte grænseværdier.
Kun en enkelt stikprøve (i 1990) har overskredet grænseværdierne

5.1.5

Kontrol af risici

for tungmetaller.

Virksomhedernes egenkontrol
Slagterivirksomhederne har alle indført et egenkontrolprogram efter
HACCP-principperne, der er godkendt og overvåget af Fødevarestyrelsen.
Som en del af egenkontrolprogrammet er fødevaresikkerhedskritiske
punkter identificeret og beskrevet. Overvågningsprocedurer er tilpasset egenkontrolprogrammet, så fødevaresikkerhedsmæssige risici
holdes under kontrol (jf. 3.2.3).

Veterinærkontrollens godkendelse
Inden slagtningen påbegyndes, kontrollerer virksomheden slagtelinjen
og CO2-anlægget og evt. fejl rettes før start. Veterinærkontrollen
overvåger virksomhedens kontrol.
I forbindelse med slagtningen undersøger veterinærkontrollen såvel
det levende svin som den slagtede krop med organer. Herved sikres,
at kød og slagteaffald (organer) kun stammer fra sunde dyr.
I forbindelse med forsendelsen af udskæringer fra virksomheden
kontrolleres, at produktspecifikationerne er overholdt.

5.1.6

Resultat

Ud over at leve op til lovgivningskravene har virksomhederne i Danmark taget omfattende forholdsregler til stadig forbedring af holdbarheden og den fødevaresikkerhedsmæssige kvalitet af produkterne.
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5.2 Salmonellahandlingsplan for svin
og svinekød

5.2.1

Lovgivning og brancheregler

Fødevarestyrelsen og branchen har i samarbejde udarbejdet en salmo-

Alle svinebesætninger får tildelt en salmonellastatus (A, B eller C) på
baggrund af salmonellafund eller antistoffer i besætningen.

nellahandlingsplan for svin. Handlingsplanen er revideret og optimeret
flere gange siden starten i 1993. Den seneste salmonellahandlings-

5.2.4

plan IV er beskrevet i Bekendtgørelse om Salmonella hos svin (BEK

Forebyggelse af salmonellaproblemer i svinebesætninger

nr. 404/2012). Salmonellahandlingsplanen suppleres af brancheregu-

Sammen med offentlige forskningsinstitutioner har den danske svine-

lerede tiltag.

kødsbranche gennemført omfattende forskning i faktorer af betydning
for salmonellavækst og -spredning. Formålet er at forebygge eller

5.2.2

Zoonoser

reducere forekomsten af Salmonella.

Zoonoser er sygdomme, der kan smitte mellem dyr og mennesker.
Animalske fødevarer er en af smittekilderne til zoonotiske sygdomme

Foder

hos mennesker. En række bakterier kan overføres med fødevarerne

Der stilles særlige krav til foderproducenter om produktion af salmo-

og give infektioner hos mennesker, ét typisk eksempel er Salmonella.

nellafrit foder. Således skal alt færdigblandet foder fra fodermøller
være varmebehandlet. I henhold til EU’s hygiejneregulativ for dyre-

Den danske svinekødsbranche har en omfattende handlingsplan for

foder foregår en væsentlig del af kontrollen som egenkontrol. Plante-

overvågning og indsats over for Salmonella.

direktoratet fokuserer især på proceskontrollen på fodermøllerne.

5.2.3

Salmonellahandlingsplanen

En række undersøgelser har vist, at hjemmeblandet foder og fermen-

I et samarbejde mellem Fødevarestyrelsen og den danske svinekøds-

teret vådfoder generelt beskytter mod Salmonella, da foderet og dets

branche er der iværksat en handlingsplan for reduktion af og kontrol

struktur har en gavnlig indflydelse på grisenes mavetarmsundhed.

med Salmonella hos svin og i fersk svinekød.

Derfor anbefales det at anvende ovennævnte foder frem for varmebehandlet færdigblandet foder, når salmonellaforekomsten skal

Handlingsplanen omhandler overvågning af slagtesvinebesætninger

reduceres i en besætning.

med en leverance på mere end 200 slagtesvin om året. På baggrund
af denne overvågning inddeles slagtesvinebesætningerne i niveau 1,

Tilsætning af meget små mængder af organiske syrer (f.eks. mælke-

2 eller 3. Handlingsplanen beskriver endvidere, at grise fra niveau 3

syre) i foder kan ligeledes reducere forekomsten af Salmonella blandt

besætninger skal særslagtes. Overvågning af det ferske svinekød samt

svin. Denne effekt skyldes formentlig en påvirkning af de mikrobielle

den skærpede salmonellaindsats på slagterierne er ligeledes fastlagt

forhold i tarmen.

i handlingsplanen. Endvidere overvåges alle avls- og opformeringsbesætninger med månedlige blodprøver. Sobesætninger, der sælger

Spredning mellem dyr

smågrise til slagtesvinebesætninger udpeget til niveau 2 eller 3 bliver

“Alt ind - alt ud”- produktionsformer (batchvis produktion) med ren-

indberettet og det vurderes, om der skal udtages prøver.

gøring mellem hver gruppe svin mindsker risikoen for overførsel af
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Salmonella mellem grupperne. Derfor kan denne produktionsform

under skærpede hygiejneforhold. Derudover undlades det at flække

give en god effekt sammen med andre salmonellareducerende tiltag.

hovederne på slagtekroppene for at undgå kontakt med mundhule
og svælg. Plucks fra niveau 3 svin kasseres eller varmebehandles, idet

Oplysningspligt om Salmonella

de ikke må bruges til fersk konsum.

Der er oplysningspligt om Salmonella. Ved handel med dyr til levebrug
skal følgende oplyses:

Der udtages stikprøver fra niveau 3-slagtekroppe til kontrol af tilfredsstillende slagtehygiejne. Der er udviklet en kabine, hvor slagtekroppe

Salmonellaniveauet for slagtesvinebesætninger de seneste tre mdr.

fra niveau 3-besætninger efter endt slagtemæssig behandling over-

Salmonellaindekset for avls- og opformeringsbesætninger de

bruses med 82 °C varmt vand i 15 sekunder. Det medfører en væsent-

seneste seks mdr.

lig reduktion af en eventuel forekomst af Salmonella på slagtekroppen.

Salmonellastatus (A, B eller C) for alle svinebesætninger
Evt. fund af Salmonella i gødningsprøver for alle besætningstyper.

Ferskkødsovervågning
På slagterierne udtages hver dag prøver fra fem slagtekroppe, som

5.2.5

Forebyggelse af salmonellaforekomst på slagteriet

Salmonella findes i grisens mave-tarmkanal (mund, svælg, mave og

undersøges for Salmonella. Resultaterne opgøres løbende, og hvis
der er mere end én positiv prøve de sidste 11 dage, så skal slagteriet
forsøge at afklare årsagen.

tarm). En stor risiko for at sprede bakterier på slagteriet er således,
når mave og tarm tages ud af slagtekroppen. Derfor er der i Danmark

Salmonellahandlingsplan IV har et mål for forekomsten i det ferske

etableret en række forebyggende tiltag.

svinekød: Ved udgangen af 2013 skal forekomsten være 1 % eller
derunder.

Svin bør ikke blive fodret senere end 12 timer inden slagtning, men
bør kun forsynes med drikkevand ad libitum. På slagterierne søges

Skærpet salmonellaindsats

slagteprocesser og rutiner løbende optimeret, så risikoen for overførsel

Resultaterne af prøverne fra ferskkødsovervågningen anvendes tillige

af Salmonella til slagtekroppen minimeres. Dette inkluderer bl.a. des-

i den såkaldte skærpede indsats. Her opgøres resultaterne for de

infektion af alt udstyr i 82 °C varmt vand. Der er udviklet et håndholdt

seneste 12 måneder for hvert slagteri. Hvis salmonellaforekomsten

udstyr, som ved hjælp af damp og sug i kombination anvendes til at

på et slagteri overskrider en fastsat grænse, skal slagteriet udarbejde

fjerne synlig gødningsforurening.

en handlingsplan og iværksætte korrigerende tiltag. Den skærpede
salmonellaindsats er med til at sikre, at der altid er fokus på Salmonella.

Slagtning af svin fra salmonellainficerede besætninger
Slagtesvin fra salmonellainficerede besætninger (niveau 3, jf. 5.2.8)
transporteres adskilt fra andre svin til slagteriet og slagtes ligeledes

5.2.6

Overvågning af avls- og
opformeringsbesætninger

Salmonellaovervågning i avls- og opformeringsbesætninger har været
lovpligtig siden 1998. I alle avls- og opformeringsbesætninger udtages
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hver måned ti blodprøver, som analyseres for antistoffer mod Salmonella. Hvis blodprøverne viser tegn på salmonellainfektion, udtages
stibundsprøver i besætningen, der skal afklare salmonellatype, og i
hvilke afsnit af besætningen salmonellasmitten optræder. Samtidig
anbefales det at udarbejde en plan for reduktion af salmonellaforekomsten.
Besætninger med en forekomst på et forhøjet niveau idømmes en
bod pr. solgt avlsdyr (brancheinitiativ).

5.2.7

Overvågning af
produktionsbesætninger

Sohold
Sobesætninger, der har leveret smågrise til slagtesvinebesætninger
med salmonellaproblemer (niveau 2 eller 3, se 5.2.8), skal indberettes
til Landbrug & Fødevarer. De indberettede sobesætninger med salmonellastatus A og B (se salmonelladeklaration nedenfor) har pligt til at
få udtaget stibundsprøver for at afklare, om kilden til problemerne i

ID:
LEVNR:

70912
12345

slagtesvinebesætningerne er den pågældende sobesætning.

Slagtesvin

00000366

Når et svin smittes med salmonellabakterier, vil dets immunsystem i
løbet af to til fire uger begynde at producere antistoffer. Under infektionen vil antallet af antistoffer forblive højt, og når infektionen er
overvundet, vil antallet begynde at falde. Hvis der findes salmonellaantistoffer, er det udtryk for, at grisen har været inficeret med Salmonella. Mængden af antistoffer benyttes derfor til at overvåge Salmo-

Salmonellaovervågning af slagtesvinebesætninger sker via kødsaftsprøver, som udtages
på slagteriet. Kødsaftsprøverne undersøges for salmonellaantistoffer og dokumenterer
besætningens salmonellastatus. Kødprøven lægges i en specialbeholder som opsamler
kødsaften. Prøverøret med kødsaften er entydigt mærket med oprindelsesbesætning.

nella i besætningerne.
For slagtesvinebesætninger gælder følgende regler. I besætninger,
Mængden af salmonellaantistoffer i en prøve, også kaldet salmonella-

der producerer mere end 200 slagtesvin årligt, udtages tilfældige

værdien, bestemmes ved hjælp af en ELISA-test. Prøverne opdeles i

stikprøver på slagteriet til antistofundersøgelse. Antallet af stikprøver

positive og negative. Begynder antallet af positive prøver at stige i en

er baseret på antallet af producerede svin. Slagtekroppe, der skal

besætning, kan det være en advarsel om, at der bør gribes ind.

testes, udvælges automatisk efter indvejningen. En kødprøve på ca.
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10 g udskæres og anbringes i en beholder, der mærkes, så svin og
besætning entydigt kan identificeres.

Salmonella-niveau
			

Kødprøven nedfryses og efter optøning analyseres kødsaften for

		

Niveau 2

2%

salmonellaantistoffer. Resultaterne samles i Zoonoseregisteret under

		
		

Niveau 3
(første 6 mdr.)

4%

Fødevareministeriet.

6%

Resultatet af salmonellaovervågningen opgøres en gang om måneden,

		
Niveau 3
		 (mere end 6 mdr.)1)
		
Niveau 3
		 (mere end 12 mdr.)2)

8%

men resultaterne af de undersøgte kødsaftprøver er løbende tilgængelige for producenten via slagteriets producenthjemmeside. På månedsopgørelsen er bl.a. anført CHR-nummer, dato for prøveudtagelse, antal

1)

udtagne samt antal positive henholdsvis negative prøver. Resultatet af
de seneste seks måneders overvågning i besætningen fremgår ligeledes
af opgørelsen. Således kan producenten og dennes rådgivere løbende
følge udviklingen i besætningen.

5.2.8

2)

Tildeling af salmonellaniveau for
slagtesvin

% fradrag fra
afregningsprisen for slagtesvin

Første gang en besætning kommer i Niveau 3 fradrages 4 % af afregningsværdien. Kommer besætningen i Niveau 3 igen i løbet af de efterfølgende
fem måneder, er fradraget fortsat 4 %. Derefter stiger det til 6 %.
Kommer besætningen i Niveau 3 igen i løbet af de efterfølgende fem
måneder, er fradraget fortsat 6 %.
Kommer besætningen i Niveau 3 – og har været det med et fradrag på
6 % på et tidspunkt i de foregående 12 måneder – stiger fradraget til
8 %. Når besætningen har været ude af Niveau 3 i 12 på hinanden
følgende måneder, falder fradraget til 4 % næste gang besætningen
kommer i Niveau 3.

På baggrund af de seneste tre måneders prøver udregnes et slagtesvineindeks for besætningen. Med udgangspunkt i slagtesvineindekset
tildeles besætningen hver måned et salmonellaniveau:

5.2.9

Salmonellastatus for alle
svinebesætninger

Alle svinebesætninger får tildelt en salmonellastatus, som skal oplyses,
Niveau 1: Ingen eller få positive prøver.

når der sælges dyr til levebrug. Besætninger, der ikke sælger dyr til

Niveau 2: En større andel positive prøver.

levebrug, får af praktiske grunde også en salmonellastatus. Begrundel-

Niveau 3: Andelen af positive prøver er for høj.

sen, for at salmonellastatus skal oplyses, er, at handel med grise, der er
inficerede med salmonellatyperne Typhimurium, Derby eller Infantis,

Besætninger, der udpeges til niveau 2 eller 3, skal indberette, hvilken

er den primære årsag til spredning af Salmonella. Undersøgelser har

sobesætning smågrise er indkøbt fra.

vist, at besætninger, der er positive for disse typer, ofte forbliver positive gennem flere år. I kraft af at der i disse besætninger kan påvises

Salmonella-slagtefradrag

bakterier i lange perioder, giver udtagning af nye gødningsprøver i

Hvis en besætning er blevet udpeget til niveau 2 eller 3, vil der blive

disse besætninger ikke ny viden om salmonellaforekomsten. Derfor skal

foretaget fradrag i afregningsprisen, som vist nedenfor. Salmonella-

besætningernes salmonellastatus fremover deklareres på baggrund

fradraget er besluttet af og administreres af svinebranchen.

af de eksisterende data fra de seneste fem år, dvs. ud fra resultater af
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gødningsprøver fra besætningen og kødsaftprøver fra evt. tilhørende
slagtesvinebesætning.

Tre kategorier
Besætningerne deles ind i tre kategorier:
Besætningen får negativ salmonellastatus (A), hvis der ikke er fund af
Salmonella i gødningsprøver. Hvis der også er slagtesvin på CHR-nummeret, må de ikke være i niveau 2 eller 3.
Hvis der er påvist Salmonella i gødningsprøver, eller hvis en tilhørende
slagtesvinebesætning er eller har været i niveau 2 eller 3, får besætningen en positiv salmonellastatus.
De positive besætninger deles ind i to undergrupper, efter hvilken
salmonellatype der er fundet i besætningen. Det skyldes, at der er
særlig fokus på de tre salmonellatyper, som er betydende ved handel
med grise, nemlig Salmonella Typhimurium, Derby og Infantis. Hvis
en af disse tre salmonellatyper er påvist i besætningen eller i en tilhørende slagtesvinebesætning, der er eller har været i niveau 2 eller
3, får besætningen en positiv salmonellastatus med betegnelsen C,

Ferskskødsovervågning: På slagterierne udtages dagligt prøver af ferske, kølede slagtekroppe
til undersøgelse for Salmonella. I 2010 var 1,2 % af prøverne i ferskskødsovervågningen
positive.

mens de øvrige positive besætninger, hvor der er påvist andre salmonellatyper, betegnes B.

Der gennemføres kontrol for salmonellainfektion i avls- og opformeringsbesætninger. Kontrollen udføres af besætningsdyrlægen, der tager

Salmonellastatus opdateres en gang om måneden.

blodprøver af dyrene. Prøverne analyseres på et godkendt laboratorium. Hvis der er for mange positive blodprøver, skal der undersøges

5.2.10 Kontrol

gødningsprøver fra besætningen.

Der udføres en proceskontrol på alle foderstofvirksomheder fire gange
om året. Kontrollen udføres enten af Fødevarestyrelsen eller ved hjælp

I produktionsbesætninger, der leverer mere end 200 slagtesvin årligt,

af godkendte private regelsæt, som administreres af branchen. Desuden

foretages en serologisk undersøgelse af et antal kødsaftsprøver afhæn-

udtager Fødevarestyrelsen prøver af foderstoffer til kontrol for Salmo-

gigt af besætningens årlige leverance. Ud fra disse prøver tildeles alle

nella.

slagtesvinebesætninger hver måned et salmonellaniveau af Fødevarestyrelsen.
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Slagtesvin fra niveau 3 besætninger transporteres separat og slagtes
under skærpede hygiejneforanstaltninger. Der udføres stikprøvekontrol af slagtehygiejnen, og hvis der konstateres salmonellabakterier
over en fastsat grænse varmebehandles/saltes kødet, så salmonellabakterierne ødelægges.
På slagterierne udtages hver måned prøver fra ferske, kølede slagtekroppe til undersøgelse for Salmonella, den såkaldte ferskkødsovervågning. I 2011 var 1,5 % af prøverne i ferskkødsovervågningen positive.

5.2.11 Resultat
Den danske salmonellahandlingsplan for svin gør det muligt at overvåge forekomsten af Salmonella fra primærproduktionen til det ferske
kød på slagterierne. Med en målrettet indsats er det lykkedes at
minimere spredningen af Salmonella til dansk svinekød, så salmonellaforekomsten i dansk svinekød nu er minimal.
Dansk Zoonosecenter har beregnet, at kun 86 mennesker blev smittet
med Salmonella fra dansk svinekød i 2011 mod ca. 1.100 i 1993.
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Leveringstidspunkt

(1.3-1.5)

Udlevering/Transport/opstaldning/ bedøvelse (dyrevelfærd)

(2.1-2.4)

Slagtning

(3.4-3.9)

Køling, kølekæder, nedfrysning

(3.11, 4.2, 4.5)

Sortering

(3.10-4.2)

Opskæring

(4.2-4.3)

Pakning

(4.4)

Holdbarhed

(1.6)

Mørhed

Foder

Smag /lugt (flavour)

(1.2)

Dryptab/DFD/PSE

Krydsning

Farve, udseende

(1.1-1.2)

IMF

Avl

Kødprocent

(Afsnit)

Ensartet størrelse

Påvirkning

Egenskab

5.3 Påvirkning af kødkvalitet

Kødkvalitet dækker en række kvalitetsparametre, hvis betydning
varierer fra produkt til produkt. I de foregående kapitler er det beskrevet, hvordan de enkelte kvalitetsparametre påvirkes.
Som det fremgår af ovenstående tabel, påvirkes mange kvalitetsparametre flere steder i produktionen. Med en tæt integration af alle led
i produktionsforløbet sikres det, at et opnået niveau for egenskaber
i et led ikke reduceres i de efterfølgende led.

Danske svin er meget ensartede i størrelse. Ved hjælp af data fra klassificering og indvejning kan der udføres en grundig sortering af slagtekroppene. Dermed er det muligt for det
enkelte slagteri at udvælge udskæringer af en meget ensartet størrelse.
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5.3.1

Kødkvalitetsegenskaber

Danske svin har en gennemsnitlig kødprocent på ca. 60, hvilket gør
slagtekroppene meget velegnet til videre forædling og til produktion

DFD: DFD står for Dark, Firm, Dry, dvs. mørkt, fast og tørt. DFD kød
forekommer, når svin er udmattede på slagtetidspunktet, således

af magre produkter.

at deres glycogendepoter er brugt op. Dermed dannes der ikke så

IMF, Intramuskulært fedt

meget mælkesyre, hvorved pH forbliver højt i kødet. DFD-kødet har

Kødets intramuskulære fedt er af betydning for smag, mørhed og

en god vandbindingsevne, men også en kortere holdbarhedstid,

saftighed ved tilberedning af fersk kød. Et højt IMF gør kødet mere

idet et højt pH forbedrer bakteriers vækstbetingelser. DFD fore-

robust over for variationer i modning og tilberedning, dvs. spisekvali-

kommer normalt ikke i dansk svinekød.

teten bevares, hvilket er vigtigt i forhold til detailudskæringer. Derimod

PSE: PSE stå for Pale Soft Exudative dvs. lyst, blødt og væskedrivende.

kræves et lavt IMF, når kødet skal anvendes til videre forædling, da

Årsagen til PSE skyldes en kombination af genetik og miljø. PSE-kød

magert kød har en bedre evne til at binde saltlage og andre ingredi-

opstår som of-test fra svin der er bærere af Halothangenet – et gen,

enser til proteinerne.

som påvirker cellemembranen og dermed vandbindingsevnen.
Svin, som har dette gen, er mere stressfølsomme. Halothangenet
findes ikke længere i danske slagtesvin. En stressende behandling
af slagtesvin lige før slagtning kan ligeledes resultere i udvikling af
PSE-kød.

Forsøg har vist at et indhold af IMF på omkring 2 % er optimalt
i forhold til både detailudskæringer samt forædling. Ved et IMF
indhold på 2 % er kødet tilpas robust, har god spisekvalitet og tilpas
magert til forædlingsformål. Ved et IMF på 2 % er fedtindholdet
netop synligt.

Ensartet størrelse
I Danmark er den gennemsnitlige slagtevægt 81-83 kg (svarende til

Dansk svinekød er generelt magert. I svinekam og lignende udskæringer

en levende vægt på 110 kg). En konsekvens af det integrerede danske

er IMF i gennemsnit 1,5 % og dermed velegnet til både videre for-

system er, at danske svin er meget ensartede i størrelse. Desuden kan

arbejdning og detailudskæringer.

slagterierne ved hjælp af data fra klassificering og indvejning udføre
en grundig sortering af slagtekroppene og udvælge udskæringer af en

Farve, udseende

meget ensartet størrelse.

Farven påvirkes især af pigmentindholdet, der øges med dyrets alder.
Dansk svinekød er lyst, fordi pigmentindholdet er lavt. Dette kan

Kødprocent

skyldes, at danske svin er unge ved slagtning, men også fodringsmetode,

Kødprocent danner sammen med slagtevægt grundlaget for betalin-

avlsarbejde eller en kombination af disse har betydning for pigment-

gen til landmanden. Et resultat af den danske klassificeringsmetode

indholdet.

er, at slagteriet har et godt kendskab til kødindholdet af slagtekroppens enkelte dele. Dermed er det muligt at udvælge delstykker med

Kødets udseende kan forringes, hvis svinene stresses under transport,

den samme kødprocent.

opstaldning og bedøvelse. Stress kan således fremkalde PSE- eller
DFD-kød, som er beskrevet på næste side.
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Nogle former for bedøvelse kan fremkalde blødninger i kødet, hvilket

kødets IMF (se ovenfor). Derudover har fedtsyresammensætningen

både forringer udseende og holdbarhed. Ved udelukkende at benytte

og indholdet af kulhydrater betydning. Fedtsyresammensætningen

CO2-bedøvelse reduceres størrelse og antal blødninger til et minimum.

kan påvirkes gennem svinenes foder. Derfor har den danske svinekødsbranche fastsat retningslinjer for sammensætningen af svinefoder.

Dryptab / PSE / DFD

Specielt er der fastsat grænser for maksimalt indhold af foderstoffer

pH og en række andre faktorer påvirker dryptabet af fersk og frosset

med kraftig smag, som f.eks. fiskemel.

svinekød.

Mørhed
Straks efter slagtning begynder pH i kødet at falde som følge af mælke-

Mørhed afhænger af IMF, dyrets alder, køling af slagtekroppen, mod-

syreproduktion i muskelfibrene. I Danmark forsinkes pH-faldet ved

ningsprocessen samt den videre tilberedning. Endvidere afhænger

nedkøling af kødet hurtigst muligt efter slagtning. Samtidig er selve

mørheden af den enkelte udskærings indhold af bindevæv. Udskæ-

køleprocessen optimeret, så dryptab minimeres. Det sker ved at

ringer fra bryst, skank og forpart indeholder mest bindevæv og vil

nedbringe kødets gennemsnitstemperatur til under 7 °C, uden at der

derfor synes sejere end ryggens muskler. Det er især mængden af

dannes iskrystaller i muskulaturen. Herefter vil udligningen betyde, at

tværbindinger i bindevæv, der påvirker sejheden. Kød fra unge dyr vil

temperaturen i hele slagtekroppen er 7 °C.

være mere mørt end kød fra ældre dyr, da mængden af tværbindinger øges med alderen. Danske slagtesvin er ca. seks måneder gamle,

Hvis grise stresses i forbindelse med indtransport, opstaldning og

når de slagtes.

bedøvelse, kan det fremkalde PSE-kød (akut stress) eller DFD-kød
(hvis dyrene er udmattede). Disse kvalitetsfejl gør kødet uegnet til de

Nedkølingen af den varme slagtekrop har ligeledes stor betydning for

fleste former for forædling og til fersk konsum.

mørheden. Er kølingen for kraftig, resulterer dette i kuldeskrumpning
af kødet, der dermed bliver sejt.

Den danske svinekødsbranche har fokuseret på, at indrette transport,
opstaldning og bedøvelse, så grisene ikke stresses.

En modning af kødet i ca. tre dage ved max. 5 °C sikrer kødet en god
mørhed, som følge af den enzymatiske nedbrydning af nogle af de

Udvikling af PSE-kød skyldes dog også arvelige forhold (halothangenet).

proteinstrukturer, som holder kødet sammen.

Efter at halothangenet er fjernet fra det danske avlssystem, er grisene
mindre stressfølsomme og dermed mindre tilbøjelige til at udvikle

Holdbarhed

PSE. Resultatet er en meget lav PSE-forekomst (under 2 % i kammen)

Holdbarheden af fersk og frosset svinekød afhænger af faktorer som

og at DFD-kød normalt ikke findes.

svinenes foder, hygiejne under slagtning, opskæring og pakning samt
opbevaringstemperatur.

Smag og lugt
Fersk svinekød har kun en meget svag smag og lugt. Spisekvaliteten af

Opbevaringstemperaturen er selvfølgelig den mest kritiske faktor for

svinekød påvirkes kraftigt af tilberedningsmetoden, men også af

holdbarhedstiden, og som følge af den gode produktionshygiejne på
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danske andelsslagterier har kødet en lang holdbarhedstid både under
køle- og frostlagring.
Under frostlagring er den kritiske faktor for holdbarheden af dansk
svinekød normalt harskning af fedt. Derfor vil udskæringer med højt
fedtindhold have kortere holdbarhed end mere magre udskæringer.
Sammensætning og kvalitet af svinenes foder er ligeledes af stor
betydning for kødets holdbarhed. Det skyldes især, at visse fedtstoffer
i svinefoder vil medføre ringere holdbarhed end andre. I dansk svinekød vil fedtsyresammensætningen normalt være ca. 45 % monoumættet, ca. 15 % flerumættet og ca. 40 % mættet.

Dyrevelfærd
Al opstaldning og håndtering af svin sker i henhold til EU’s regler for
beskyttelse af svin. Derudover er der yderligere dansk lovgivning og
brancheregler, der sikrer dyrenes velfærd i alle dele af svineproduktionen, under transport og på slagteriet.

5.3.2

Resultat

I alle dele af dansk svinekødsproduktion arbejdes konstant på at
opnå den bedst mulige kødkvalitet. Resultatet er bl.a.:
Magert kød
Ensartet størrelse af udskæringer
Mørt og velsmagende kød
God dyrevelfærd
Lav forekomst af afvigende kvalitet (blødninger, PSE og DFD)
Kød med god holdbarhed.
Alle egenskaber kommer kunden til gode i form af højere kvalitet af
slutproduktet.
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5.4 Kvalitetsstyring og -kontrol af
slagteprocesserne

Afsnittet omhandler fælles træk ved de kvalitetsstyringssystemer, der
anvendes på andelsslagterierne i den danske svinekødsbranche.

5.4.1

Lovgivning og brancheregler

Alle virksomheder foretager forskellige former for kvalitetsstyring
i overensstemmelse med branchens ønske om forebyggelse frem
for kontrol. Et fælles træk for virksomhederne er, at deres kvalitetsstyringssystemer bl.a. er baseret på HACCP-principperne. Kvalitetsstyringens mål vedrører både kødets smag, udseende og andre
kvalitetsegenskaber og kødets anvendelighed som menneskeføde.
Dele af virksomhedernes kvalitetskontrolsystem er, som beskrevet
nedenfor, opbygget ens alle steder. I relation til kvalitetsstyring har
virksomhederne implementeret Global Red Meat Standard, GRMS,
der udover at stille krav til HACCP- og kvalitetsstyringssystem også

På slagtelinjen er der i stort omfang sammenfald mellem kontrol af kvalitet og af fødevaresikkerhed. Derfor er en del af kvalitetskontrollen omfattet af virksomhedens godkendte
egenkontrol.

sikrer virksomhederne en ensartet og god kvalitet af deres produkter
(se www.grms.org).

Derudover foretager Klassificeringskontrollen (under Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri) stikprøvekontrol af processer, der

Ved tilrettelæggelse af produktionen er der i Danmark fokuseret på

har betydning for klassificering og afregning (f.eks. sværbehandling og

at sikre den bedst mulige kvalitet. Nyt udstyr opbygges med henblik

fjernelse af mandler).

på at få en let arbejdsgang med minimal risiko for fejl på produkterne.
I forbindelse med udskæring og tilskæring overvåges hele tiden, at
Virksomhederne har for alle trin i slagte- og opskæringsprocesserne

delstykkerne overholder de givne specifikationer. Konstateres

udarbejdet detaljerede arbejdsprocedurer. Disse procedurer indgår i

afvigelser fra specifikationerne, vil den operatør, der har tilskåret det

operatørernes jobbeskrivelser og følges derfor altid omhyggeligt. Som

afvigende produkt, straks blive korrigeret. Yderligere foretages reinspek-

følge af dette foretager den enkelte operatør ikke nogen egentlig

tion af frasorterede delstykker ud fra fastlagte regler.

efterkontrol af de foregående led i processen. Kun delstykker med
umiddelbart synlige fejl frasorteres.

På grundlag af vejninger forskellige steder i processen foretages
udbyttekontrol. Ud fra slagtevægten vil virksomheden kunne forud-

5.4.2

Proceskontrol

sige vægten af delstykker og grovudskæringer. Er der forskel mellem

På slagtelinjen er der i stort omfang sammenfald mellem kontrol af

faktisk og forventet vægt, kan dette skyldes forkert udskæring, hvilket

kvalitet og af fødevaresikkerhed. Derfor er en del af kvalitetskontrollen

straks kan undersøges og korrigeres

omfattet af virksomhedens godkendte egenkontrol.
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5.4.3

Verifikation

Kvalitetsstyringen verificeres gennem stikprøvekontrol på faste trin
i processerne og på det færdige produkt. I hvert kontrolpunkt er
mulige afvigelser defineret, og der er fastsat grænseværdier for hvilke
og hvor mange afvigelser, der må observeres, før korrigerende handlinger iværksættes. Enkelte afvigelser må slet ikke forekomme, mens
størstedelen vægtes (f.eks. efter et pointsystem) således, at der er
grænseværdier for summen af afvigelser og ikke for hver enkelt.
Resultaterne samles på dagsbasis og udleveres til de ansvarlige
mestre som information, mens iværksættelse af korrigerende handlinger sker straks. Stikprøveresultaterne benyttes endvidere til at vise
langtidstendenser, hvorved potentielle problemer kan konstateres og
løses, før de bliver alvorlige.
Den øgede implementering af automatisk udstyr på slagtelinjen stiller
højere krav til proceskontrollen, da kvaliteten af én proces vil være
påvirket af kvaliteten af de forudgående.

5.4.4

Resultat

Alle andelsslagterier i den danske svinekødsbranche har opbygget
kvalitetsstyringssystemer med henblik på at forebygge produkter af
afvigende kvalitet. Systematisk efterkontrol verificerer, at de færdige
produkter er af ensartet høj kvalitet. Som yderlig kvalitetssikring og
dokumentation har slagterierne implementeret Global Red Meat
Standard, GRMS.
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5.5 Sporbarhed

I Danmark foretages en omfattende registrering, mærkning og doku-

om alle andre besætninger i samme område. Ved hjælp af CHR-

mentation overalt i svinekødsproduktionen. Formålet med dette er

numrene er det enkelt at kombinere den store mængde oplysninger

at sikre, at dansk svinekød altid har det højeste fødevaresikkerheds-

om besætningerne. Dette kan bl.a. udnyttes i forskningsøjemed til at

mæssige niveau. Blandt andet sikres at:

få et veldefineret prøvemateriale. Derved kan forhold, der medvirker
til udbredelse af sygdomme eller f.eks. af salmonellabakterier, nøje

Kødet er dansk og kommer fra sunde dyr

blive undersøgt.

Kødet er fri for fødevaresikkerhedsmæssige risici.
I forbindelse med alvorligere sygdomsudbrud vil CHR-registeret
Det danske system giver mulighed for at spore svinekød fra en slagteri-

muliggøre en øjeblikkelig lukning for flytning af svin i et afgrænset

virksomhed til en mindre gruppe landmænd.

område, hvorved smittespredning undgås.

5.5.1

5.5.2

Entydig identifikation med CHR

I Danmark er alle kvæg- og svinebesætninger registreret med et CHR-

Mærkning, registrering
og dokumentation

nummer i Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris Centrale

De vigtigste dele af mærkning, registrering og dokumentation af svin

Husdyrbrugsregister. Registeret indeholder oplysninger om:

og svinekød er vist i to figurer. Der er nedenfor henvist til figuren om
mærkning, Figur 11, med et M og til figuren om registrering og doku-

Besætningsnummer (CHR-nummer)

mentation, Figur 12, med et D (f.eks. D2).

Navn på bruger (ejer, bestyrer, forpagter)
Navn og adresse på ejer

Øremærkning af svin

Adresse for ejendommen, hvor besætningen står

I Danmark er hovedreglen, at alle svin skal være mærket med et

Dyreart og anvendelse (f.eks. slagtesvin)

godkendt øremærke, når de flyttes fra oprindelsesbesætningen, dvs.

Gennemsnitligt antal dyr

den besætning de er født i (M1). Undtagelser fra reglen er:

Navn, adresse og praksisnummer på den dyrlægepraksis, der
er tilknyttet besætningen

Svin, der er skinketatoverede og transporteres direkte til et

Det femcifrede leverandørnummer, som svin mærkes med,

dansk slagteri (M3)

inden de sendes til slagtning.

Svin, der transporteres som ”gruppevis levering af slagtesvin”
Svin, der transporteres direkte til destruktion

CHR-numre anvendes ved al kontakt mellem besætning og det offentlige system, bl.a. i forbindelse med den løbende salmonellascreening.

Hold af smågrise, der transporteres uden at blive handlet
(f.eks. i multisitesystemer)
Hold af smågrise, der transporteres på grundlag af en fast aftale

CHR har gjort det muligt at få overblik over alle besætninger i Danmark.

mellem sælger og køber (M2).

En besætning kan således lokaliseres hurtigt sammen med oplysninger
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Øremærket skal være godkendt af Fødevarestyrelsen og skal indeholde
CHR-nummer på den besætning, hvori øremærkningen fandt sted.
AVLSSYSTEM

Avlsegenskaber

Avlssøer og orner

Yorkshire

M1
Øremærke

og sæd. Med hvert avlsdyr følger dokumentation af avlsegenskaber,

Øremærke

Smågriseproduktion

Integreret produktion:

avlsarbejdet spredes til dansk svineproduktion gennem salg af avlsdyr

M1

M1

Øremærke

I det danske avlssystem, DanAvl, styres mod fælles avlsmål. Resultatet af

Duroc

Landrace

Smågriseproduktion

racekombination, sundhedsniveau m.m. (D1). Disse oplysninger samles
også i avlsbesætningens salgsjournal.

Søer, smågrise, slagtesvin

Landmandens registreringer
M1

M2

I svinebesætningerne registreres bl.a. til- og afgang af svin med CHRnummer for hhv. leverandør og modtager af svin (D2). Størstedelen af

Øremærke

danske svin forbliver i den besætning, hvori de er født. En del smågrise

M4
Slagtesvineproduktion

Slagtesvineproduktion

handles efter fravænning. Cirka 80 % af smågrisehandlen sker efter
langtidsaftaler mellem f.eks. en slagtesvineproducent og en eller flere
smågriseproducenter via såkaldte leveringserklæringer. Leverings-

Skinketatovering

erklæringen indeholder foruden pris normalt også oplysninger om

12345

12345

12345

oprindelsesbesætningens sundhedstilstand, samlet i en sundhedserklæ-

M3

ring (D3).

Slagteri

Som en del af leveringserklæringen skal der for hvert hold grise følge et
transportdokument (D4) med oplysninger om:
DK 20

M5

EF

Opskæring/
udbening på
slagteri

Opskæring/ udbening på
separat virksomhed

CHR-nummer navn og adresse på afsender og modtager
Navn og adresse på vognmand
Antal dyr

DK 20

EF

M7

DK 21

EF

KUNDE

M6

Dato for flytningen.
Ved kun at modtage smågrise fra en eller få (højest fem) kendte smågrisebesætninger sikrer en slagtesvineproducent sig bedst muligt mod

Figur 11: Mærkning af svin og svinekød
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Omkring 20 % af smågrisehandlen sker via en puljeordning (M4),

Inden udlevering fra producenten mærkes alle svin med et femcifret

hvor modtageren får smågrise fra flere forskellige producenter (der

nummer (M3) på hver skinke (jf. Rådets direktiv 92/102/EØF). Num-

kan identificeres ud fra øremærker). Smågrisene handles, inden de

meret identificerer leverandøren overfor slagteriet

afsendes, således at modtageren altid er kendt. Her vil smågrisenes
sundhedsstatus m.m. ligeledes være kendt.

Registreringer på slagteriet
I løbet af slagteprocessen og senest ved indvejning aflæses automatisk

Foruden landmandens optegnelser registrerer vognmanden altid

hængejerns-id-nummer, som så manuelt knyttes til leverandørnumme-

dato for transport, antal dyr samt afsender og modtager for alle svin,

ret. Begge numre lagres som sammenhørende i en computer (D8).

der ikke sendes direkte til slagteri (D5).
Alle data der genereres på slagtelinjen (vægt, kødprocenter, forekomst
Begge typer leveringsaftaler følges op af transportdokumenter, der

af farvede hårsække, veterinære bemærkninger m.v.) knyttes via

sikrer, at leverandører af smågrise altid kendes af modtageren. Der

automatiske læsninger af hængejerns-id-nummeret til dette nummer

er således ikke mulighed for at modtage grise af ukendt oprindelse i

i computeren.

Danmark.
Styring, opsamling og videregivelse af resultater fra salmonellaunder-

Medicin

søgelser samt andre specifikke bakteriologiske undersøgelser styres

Dansk svinekød skal altid være frit for reststoffer af medicin. Derfor

ligeledes via leverandørnummer/hængejernsnummer.

er der stramme regler for anvendelse af antibiotika. Først efter en
sygdom er diagnosticeret, må dyrlægen ordinere antibiotika. Det sker

De opsamlede data i computeren anvendes bl.a. ved afregningen til

med en recept på medicinen samt en skriftlig anvisning for anvendelse

svineproducenten (D7). Udover de direkte afregningsrelaterede data

af medicinen og tilbageholdelsestider for svinene (D6). Dyrlægen fører

(vægt og kødprocent) får producenten oplysninger, der er vigtige

journal for alle besætningsbesøg, der giver anledning til anvendelse af

for vedkommendes produktion, herunder evt. bemærkninger fra

lægemidler. Samtidig skal landmanden registrere bl.a. medicinforbrug

veterinærkontrollen.

og hvilke dyr, der er behandlet (D2).
Kun slagtekroppe, der er godkendt af veterinærkontrollen, sendes

Mærkning af svin, der sendes til slagtning

videre til nedkøling og opskæring. Data fra indvejning og klassificering

Slagterierne modtager udelukkende svin direkte fra producenterne.

benyttes til sortering (D9). Slagtekroppe med samme egenskaber

Transporten af svin til slagtning koordineres af slagteriet, der også

samles, så de kan anvendes til de formål, de er mest velegnede til.

indgår kontrakt med hver enkelt vognmand om transporten. Vogn-

Derved skabes også grundlaget for, at kunden modtager ensartede

manden skal under transporten medbringe oplysninger om afgangs-

produkter.

sted, destination og dyrenes ejer.
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Identifikation efter veterinærkontrollen

autorisationsnummer, som er tildelt virksomheden af Fødevare-

Efter svinene er blevet slagtet og den offentlige veterinærkontrol har

styrelsen (M5).

erklæret dem egnede til menneskeføde, stemples alle kroppene i overensstemmelse med EU forordning 854/2004/EF med et EF-godkendt

Hvis slagtekroppene skæres op på en separat opskæringsvirksomhed,
mærkes kødet med opskæringsvirksomhedens autorisationsnummer
i overensstemmelse med EU forordning 853/2004/EF. Hvis kødprodukter fremstilles på en separat produktionsvirksomhed, mærkes
produkterne med denne virksomheds autorisationsnummer (M6).

Avlssystem
Avlssøer og orner

Salgsjournal

FODERLEVERANDØR
Skal være registreret af
Plantedirektoratet

Smågriseproduktion

D1

Til- og afgang af svin
Medicin anvendt af
producenten

Griseringsaftale

Følgeseddel

D3

Foderdeklaration
Brugsanvisning

D2

D5

D6

Journal

Recept
på medicin

Griseringsaftale

D3

anvendes som partiidentifikation, såfremt datoen mindst omfatter

Til- og afgang af svin
Medicin anvendt af
producenten

TRANSPORTØR (vognmand)
Autoriseret af
Fødevarestyrelsen

D7
D12
D11

Dokumentation
under transport

Slagtning
Leverandør-ID
Slagtedag
Veterinærkontrollens bemærkninger
Resultat af salmonellascreening
Resultat af kvalitetskontrol

dag og måned. For ikke færdigpakkede varer kan oplysningerne om
levnedsmiddelparti angives i de ledsagende handelsdokumenter.

D2

Afregning
fra slagteri

Salmonellastatus
for hver
besætning

med kødudskæringer og kødprodukter oplysning om, hvilket levnedsmindste holdbarhed eller sidste anvendelsesdato, kan denne oplysning

Slagtesvineproduktion

Statens Zoonosregister

I overensstemmelse med EU’s fødevareforordning 178/2002/EF og

middelparti de tilhører (D10). Hvis der på en vare er angivet dato for

D4
Anvisning
af medicin

anvendes kun ét autorisationsnummer (M7).

hygiejneforordning for animalske fødevarer 853/2004/EF følger der

TRANSPORTØR (vognmand)
Autoriseret af
Afsender
Fødevarestyrelsen
Modtager
Dato
Antal svin
Transportdokument

Praktiserende dyrlæge

Hvis slagtning, opskæring og produktion sker i samme virksomhed,

Kød, der er færdigpakket til forbrugeren, skal i henhold til Rådets
direktiv 2000/13/EF bl.a. være mærket med firmanavn på forhandler,
pakkevirksomhed eller fabrikant af produktet.

D8

Opskæring
Slagtedag
Resultat af kvalitetskontrol
Produktionsdata
Pakkedato

D9

Lot-ID
Holdbarhed

D10

KUNDE

Figur 12: Registrering og dokumentation
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Mærkning af svin og svinekød

		
Producent (smågrisesalg)

Identifikation
Øremærke (M1)

Dansk lovgivning
BEK nr. 1066/2005

Producent (til slagteri)

Producentnr. (M3)

BEK nr. 1066/2005

92/102/EØF

Slagteri

Autorisationsnr. (M5)

853/2004/EF

853/2004/EF

			

854/2004/EF

854/2004/EF

Opskæringsvirksomhed (engros)

853/2004/EF

853/2004/EF

			

854/2004/EF

854/2004/EF

Produktionsvirksomhed

Autorisationsnr. (M6/M7)

853/2004/EF

853/2004/EF

Kødudskæring (til detail)

Autorisationsnr. + lot mærke

853/2004/EF

853/2004/EF

Kødprodukt

Autorisationsnr. + lot mærke + deklaration

853/2004/EF

853/2004/EF

BEK nr. 1308/2005

2000/13/EF

Autorisationsnr. (M6)

			

5.5.3

Sporbarhed

EU-lovgivning
92/102/EØF

henføre produktet tiªl produktionsdato og -tidspunkt (D10). Baseret

Kød fra detailhandlen kan ved hjælp af opskæringsvirksomhedens

på disse oplysninger kan slagteriet finde yderligere specifikationer for

autorisationsnummer (M6/M7) spores til denne.

kødet (vægt, kødprocent o.l.). Ud fra produktspecifikationerne kan
slagteriet normalt spore kødet til en gruppe slagtekroppe, der netop

I henhold til Rådets direktiv 2000/13/EF vil bl.a. fabrikant- eller forhand-

er sorteret på basis af produktspecifikationerne (D9, D8). Slagte-

lernavn fremgå af pakningen. Den virksomhed, der er angivet på pak-

kroppenes løbenummer er knyttet til leverandørnummeret og ud fra

ningen, vil med oplysning på produktets art kunne spore det videre.

dette kan kødet spores til en gruppe af producenter (D8).

I detailpakninger skal kød være mærket med virksomhedens EF-

5.5.4

godkendte autorisationsnummer foruden partiidentifikationen. Ved

Fra alle besætninger, der leverer mere end 200 svin årligt, udtages på

hjælp af autorisationsnummeret kan alt fersk kød og kødprodukter

slagteriet stikprøver til undersøgelse for antistoffer mod Salmonella.

spores til den virksomhed, der sidst har forarbejdet kødet (M6/M7).

Antallet af stikprøver bestemmes af antal leverede slagtesvin og

Anvendelse af systemet i praksis

besætningens aktuelle salmonellastatus. Slagtekroppe, der skal testes,
Er kødet skåret op på en separat opskæringsvirksomhed eller forar-

udvælges efter indvejningen. Når en slagtekrop er udvalgt til under-

bejdet på en separat procesvirksomhed, kan det, ved hjælp af de

søgelse, sendes besked til statens zoonoseregister med oplysning om

handelsdokumenter der fulgte kødet, spores til slagteriet (M5). Ud fra

besætningens leverandørnummer (D11). Efter klassificering og mærk-

lotmærkningen/handelsdokumenterne har slagteriet mulighed for at

ning udtages en kødprøve på ti gram. Prøven placeres i en særlig
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beholder, der mærkes med en stregkode indeholdende leveandør-

Sammen med fælles brancheregler for svinekødsproduktion sikrer

nummer, hængejernsnummer, slagteri m.m., så den entydigt kan iden-

oprindelsesmærkningen, at kunden får optimal sikkerhed for kvali-

tificere leverandøren af slagtekroppen. Prøven nedfryses og indsendes

teten af dansk svinekød

til et godkendt laboratorium, der foretager analysen for salmonellaantistoffer.
I zoonoseregisteret kobles leverandørnummer og CHR-nummer
sammen. Når resultatet af prøven kendes, sammenkædes det med
de registreringer, der allerede ligger i registeret for at få besætningens
salmonellastatus. Resultatet sendes til slagteriet (D12). I forbindelse
med afregningen fra slagteriet modtager producenten hver måned
oplysning om resultatet af hver enkelt kødprøve (D7). Desuden modtager producenten hver måned en samlet opgørelse over salmonellaniveauet i den enkelte besætning.
Med den detaljerede og hurtige tilbagemelding fra salmonellascreeningen opnår den enkelte svineproducent en tidlig viden om ændringer
af salmonellaniveauet. Derved er producent og rådgivere i stand til at
følge salmonellaudviklingen i besætningen.

5.5.5

Resultat: Sporing
til oprindelsesbesætning

Ved modtagekontrollen i næste led af produktionskæden er oprindelsen af hvert enkelt svin kendt. Derved har modtageren altid
mulighed for at reagere på evt. fejl, der så straks kan korrigeres. Hver
gang, et svin flyttes, foretages der registrering af hhv. oprindelse og
destination hos både afsender og modtager. Dette dobbelte sæt
registreringer sikrer, at alle svin i Danmark kan spores og muliggør
ligeledes hurtig indgriben ved sygdomsudbrud.
Sporbarheden fra slagteri til besætning udnyttes i praksis til reduktion af Salmonella i Danmark. Ligeledes benyttes registreringerne på
slagteriet ved kontrol for f.eks. reststoffer.
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 BILAG

Bilag 1

Om lægemidler til dyr

Uddrag af bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse,
udlevering og ordinering af lægemidler til dyr, BEK
nr. 785/2010
Kapitel 3

4)

selenholdige lægemidler til injektion,

5)

parasympatomimetika til injektion og parasympatolytika til

6)

sympatomimetika til injektion og sympatolytika til injektion,

7)

følgende hormoner og forbindelser med hormonlignende

injektion,

effekt til injektion:

”Forbud mod og begrænsning i anvendelse af visse hormoner mv.”

a)

adrenocorticotrope hormoner,

§ 9.

b)

naturlige og syntetiske binyrebarksteroider,

Anvendelse af de i bilag 3 nævnte lægemidler eller stoffer til dyr er

c)

oxytocin og oxytocinanaloger,

forbudt. (Bilag 3: Thyreostatika, stilbener og stilbenderivater, østradiol

d)

prostaglandiner og prostaglandinanaloger,

17 beta og esterlignende derivater heraf).

8)

lægemidler, der udelukkende er godkendt til intravenøs
indgivelse, jf. dog § 19, stk.2.

§ 10.
Anvendelse af lægemidler eller stoffer med androgen, gestagen

Stk. 2. Dyrlægen kan dog, uanset stk. 1, nr. 3, udlevere eller ordinere

eller østrogen virkning samt af beta-agonister til produktionsdyr er

opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa til

forbudt, jf. dog §§ 13-16.

indgift gennem munden til behandling af andre dyr end fødevareproducerende dyr.

§ 11.
Anvendelse af lægemidler eller stoffer med hormonel eller hormon-

Stk. 3. Dyrlægen kan dog, uanset stk. 1, nr. 7, litra c, udlevere eller

lignende effekt til fødevareproducerende dyr eller pelsdyr til vækst-

ordinere oxytocin og oxytocinanaloger til anden sygdomsbehandling

eller ydelsesfremmende formål er forbudt.

end vestimulation til anvendelse i
1) svinebesætninger uden sundhedsrådgivningsaftale eller med

Kapitel 4

basisaftale i indtil 5 dage på betingelse af, at dyrlægen har indledt

„Lægemidler til dyr forbeholdt dyrlægers anvendelse“

behandlingen af hvert enkelt dyr,
2) svinebesætninger med sundhedsrådgivningsaftale med tilvalgs-

§ 17 .

modul i indtil 35 dage, til besætninger i GLP dog i indtil 42 dage.

Stk. 1. Behandling af dyr med receptpligtige lægemidler med indhold

…

af følgende må kun foretages af dyrlægen personligt, og dyrlægen må

Stk 4. I de tilfælde der er nævnt i stk. 3, nr. 2-4, må dyrlægen dog kun

ikke udlevere eller ordinere lægemidlerne:

udlevere lægemidler til de første 5 dage,

1)

lægemidler med analgetisk effekt til injektion, dog undtagen
non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler,

Stk 5. Fødevarestyrelsen kan efter ansøgning i særlige tilfælde med-

2)

anæstetika til inhalation eller injektion,

dele dispensation fra stk. 1.

3)

opioider, opiater, barbiturater, benzodiazepiner og psykosedativa,
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 BILAG

Bilag 2

Negativliste for råvarer

Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 1023/2010
Følgende råvarer må ikke bruges i foderblandinger:
a:

Gødning, urin samt tarmindhold eller tarmaffald

b:

Læder og læderaffald

c:

Frø, korn og planter, der er behandlet med bejdsemidler

d:

Træ og savsmuld m.m. fra træ behandlet med
træbeskyttelsesmidler

e:

Slam fra spildevandsanlæg

f:

Fast by-affald som for eksempel husholdningsaffald

g:

Madaffald fra restauranter og lignende undtagen kasserede
fødevarer af vegetabilsk oprindelse

h:

Emballage og dele af emballage fra produkter fra fødevareindustrien

i:

Proteinholdige produkter fra dyrevæv.
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 BILAG

Bilag 3
		

Tilladt størsteindhold af
uønskede stoffer i foder

Plantedirektoratets bekendtgørelse nr. 1023/2010

Stoffer, produkter
Foderstoffer		
Størsteindhold i mg/kg (ppm)
				
Beregnet på basis af
				
vandindhold på 12 %.
A. STOFFER (IONER, GRUNDSTOFFER)		
Arsen
		

Fodermidler med undtagelse af:		
– fosfater og foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre havdyr		

		

Fuldfoderblandinger		

		
		

Tilskudsfoderblandinger med undtagelse af:		
– mineralsk foder		

4
12

Bly		
		
		

Fodermidler med undtagelse af:		
- fosfater		
Fuldfoderblandinger		

10
15
5

		
		

Tilskudsfoderblandinger med undtagelse af:		
- mineralsk foder		

10
15

Kviksølv
		

Fodermidler med undtagelse af:		
- foderstoffer forarbejdet af fisk eller andre havdyr		

0,1
0,5

		

Fuldfoderblandinger 		

0,1

		

Tilskudsfoderblandinger 		

0,2

Nitrit		

Fiskemel		

30 (udtrykt som natriumnitrit)

		

Fuldfoderblandinger		

15 (udtrykt som natriumnitrit)

Cadmium

Vegetabilske fodermidler		

1

		

Animalske fodermidler		

		

Fosfater		

10

		

Fuldfoderblandinger		

0,5

		

Mineralske foderblandinger		
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 BILAG

Bilag 3 (fortsat) Tilladt størsteindhold
af uønskede stoffer i foder

B.

PRODUKTER			

Aflatoksin B1

Fodermidler		

0,02

		

Fuldfoderblandinger til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr))		

0,02

		

Andre fuldfoderblandinger		

0,01

		

Tilskudsfoderblandinger til svin og fjerkræ (med undtagelse af unge dyr):		

0,02

		

Andre tilskudsfoderblandinger		

0,005

Blåsyre
		

Fodermidler		
Fuldfoderblandinger		

Meldrøje
Alle foderstoffer som indeholder uformalede kornarter		
(Claviceps purpurea)			

50
50
1000

DDT		

Alle foderstoffer, undtagen:		
- fedtstoffer		

0,05
0,5

		

Foderblandinger		

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ/kg1
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 BILAG

Bilag 4	Mikromineraler og vitaminer

Det maksimale indhold af mikromineraler i fuldfoder
til svin:
		

Mikromineral

		

*

Fuldfoder,
maksimum mg/kg (ppm)*

Jern - Fe

750

Jod - J

10

Kobolt - Co

2

Kobber - Cu

Indtil 12 uger: 170

Kobber - Cu

Efter 12 uger: 25

Mangan - Mn

150

Zink - Zn

150

Molybdæn - Mo

2,5

Selen - Se

0,5

Det er, hvad der maksimalt må være i foderet.

Maksimalt indhold af vitaminer:
Vitamin A		

Maksimum 13.500 I.E. pr. kg fuldfoder

			

til slagtesvin

Vitamin D		

Maksimum 2.000 I.E. pr. kg fuldfoder
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Bilag 5

Leveringsegnethed hos svin

Et leveringsegnet slagtesvin:
Håndtering af problemdyr:
Normal adfærd
Normal æde- og drikkelyst

Halthed:

Sygesti og behandling. Grise med kronisk
halthed eller benbrud aflives.

Alvorlige brok:

Brokgrise slagtes før broklidelsen bliver af
alvorlig karakter.

Støtter ligeligt på alle fire ben – ingen halthed

Grise i besætningen med meget alvorlige brok
aflives.

Alle tilbageholdelsesfrister overholdt og fastet i minimum

Grise med store brok som ikke er gangbesværet, ikke er alment påvirket, og hvor der
ikke er læsioner eller sår på broksækken skal
opstaldes individuelt i stalden og i udleveringsrummet.

fem timer før indtransport til slagteriet.

Et ikke leveringsegnet slagtesvin:

Grise med store brok transporteres adskilt fra
andre grise til slagteriet.

Feber over 39,5 °C
Udbrud af influenza eller ondartet lungesyge
Mistanke om svinepest, PDNS eller rødsyge

Alvorlige halebid:

Grise i besætningen med alvorlige halebid
aflives.

Mistanke om svinepest eller PDNS:

Ved mistanke tilkaldes dyrlægen – grisen
sendes ikke til slagtning.

Brok som giver gangbesvær, som påvirker grisens almen
befindende eller brok, hvor der er omfattende hudlæsioner
eller sår på brokposen.
Halebid eller andre sår:
Der bløder og er betændte
Der påvirker grisens almenbefindende
Med blotlagte sener og knogler.
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Bilag 6 Ti råd for sikring af god
		kødkvalitet

1.

Udelad brug af bærere af RN--gen og halothanfølsomme svin.

6.

Temperaturen i det kølede kød holdes konstant og må ikke
overstige 7 °C indtil eventuel indfrysning.

2.

Inden slagtning bør dyrene faste minimum 12 timer og
inden opskæring skal kroppene være færdigudlignede

maksimum 22 timer.
3.

Dyrenes stressniveau under udlevering og transport samt på

		

(se 5) dvs. temperaturen overalt i slagtekroppen skal

		

være max. 7 °C.

slagteriet bør være lavest muligt. Dette kan bl.a. ske ved at:
7.
undgå sammenblanding fra forskellige stier

Sammenpresning af kød i forbindelse med håndtering og
lagring bør undgås.

undlade brug af el-driver
sikre at svinene falder til ro under opstaldning

8.

foretage hurtig gruppevis bedøvelse.
4.

Varmetilførsel under slagteprocessen bør minimeres.

Udskæringer til fersk konsum bør modne min. 3 døgn ved
2-4 °C regnet fra opskæringstidspunktet.

9.

Indfrysning påbegyndes og gennemføres hurtigst muligt
efter udbening. Som minimum sikres en gennemsnitlig

5.

Køleproces tilrettelægges så både for hurtig og for langsom

kernetemperatur i produkterne på -12 °C inden for 24 timer.

køling undgås:

Først derefter må produkterne flyttes til frostlager.

køletunnel:

temperatur: -18 - -22 °C

				

lufthastighed: 3-5 m/s

				

procestid: ca. 70 minutter

udligningskølerum:

optøning, og kødet skal an vendes hurtigt efter optøning.

temperatur: 4,5 °C

				

lufthastighed: 0,1-0,2 m/s

				

rumfugtighed: 85-95 % r.f.

				

udligningstid: 16-20 timer

				

4-5 svin pr. m. glidestang
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Bilag 7 Reststoffer i dansk svinekød
		(slagtesvin)
Antibiotika/Kemoterapeutika 1)
ÅR

ANTAL		
ANTAL		
% AF
SLAGTEDE SVIN		
STIKPRØVER2)
SLAGTEDE
(millioner)				SVIN

		
		

1)
2)

Offentlig		
kontrol		

2000

20,9		

2001

20,9

2002
2003

Egen
kontrol 		

20.474		

ANTAL
% POSITIVE
POSITIVE
AF STIKPRØVERNE
PRØVER			
		

0,10

3

0,02

9.720		
12.194

0,10

1

0,005

20,5

3.783		
19.943

0,11

5

0,02

21,0

4.188		
19.848

0,11

5

0,02

2004

21,7

1.752		
19.372

0,09

1

0,005

2005

21,1

1.382		
18.910

0,09

0

0,00

2006

20,3

1.356		
17.956

0,09

1

0,006

2007

19,5

1.154		
17.612

0,10

1

0,006

2008

19,0

1.109		
22.806

0,12

2

0,008

2009

19,0

1.112		
21.686

0,11

1

0,004

2010

20,0

1.613		
16.191

0,09

2

0,012

2011

20,7

2.477		
19.361

0,11

0

0,00

Inkl. blodprøver undersøgt for sulfonamider, herunder sulfadimidin.
Fra den 1. maj 2001 udfører slagterierne godkendt egenkontrol med forekomsten af restkoncentrationer af antibiotika i leverancer af svin.

Antibiotika/kemoterapeutika excl. Sulfonamider
ÅR

ANTAL		
ANTAL		
% AF
SLAGTEDE SVIN		
STIKPRØVER1)
SLAGTEDE
(millioner)				SVIN

ANTAL
% POSITIVE
POSITIVE
AF STIKPRØVERNE
PRØVER			

		
Offentlig		
Egen
		kontrol		
kontrol				

1)

2000

20,9

20.096		
–

0,10

3

0,02

2001

20,9

9.339		
12.194

0,10

1

0,005

2002

20,5

3.403		
19.943

0,11

5

0,03

2003

21,0

3.808		
19.848

0,11

5

0,02

2004

21,7

1.375		
19.372

0,09

1

0,005

2005

21,1

1.002		
18.910

0,09

0

–

2006

20,3

1.009		
17.956

0,09

1

0,006

2007

19,6

804		
17.612

0,09

1

0,006

2008

19,0

809		
22.806

0,12

2

0,009

2009

19.0

812		
21.686

0,11

1

0,004

2010

20,0

1.414		
16.191

0,09

2

0,012

2011

20,7

2.277		
19,361

0,11

0

–

Fra den 1. maj 2001 udfører slagterierne godkendt egenkontrol med forekomsten af restkoncentrationer af antibiotika i leverancer af svin.
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Bilag 7 (fortsat):
Reststoffer i dansk svinekød
Sulfonamider, herunder Sulfadimidin 1)
ÅR

ANTAL		
STIKPRØVER		
ANTAL
% POSITIVE
SLAGTEDE SVIN				
POSITIVE
AF STIKPRØVERNE		
(millioner)				PRØVER				

		ANTAL		
% af
				
SLAGTEDE SVIN			
		

1)

2000

20,9

380		

0,002

0		–		

2001

20,9

381		

0,002

0		–		

2002

20,5

380		

0,002

0		–		

2003

21,0

380		

0,002

0		–		

2004

21,7

377		

0,002

0		–		

2005

21,1

380		

0,002

0		–		

2006

20,3

347		

0,002

0		–		

2007

19,6

350		

0.002

0		–		

2008

19,0

300		

0.002

0		–		

2009

19,0

300		

0.002

0		–		

2010

20,0

199		

0,001

0		–		

2011

20,7

200		

0,001

0		–		

Blodprøver udtaget fra såvel slagtesvin som søer og orner.

Hormoner, ß -agonister, beroligende midler og ß -blokerende stoffer, samt endo- og ektoparasitære stoffer 1)
ÅR

1)

ANTAL		
STIKPRØVER		
ANTAL POSITIVE
SLAGTEDE SVIN				STIKPRØVER
(millioner)					

		

ANTAL		

2000

20,9

6.090		
0,03

% af SLAGTEDE SVIN			
0

2001

20,9

5.792		
0,03

0

2002

20,5

4.521		
0,02

0

2003

21,0

5.525		
0,03

0

2004

21,7

5.536		
0,03

0

2005

21,1

6.364		
0,03

0

2006

20,3

6.386		
0,03

0

2007

19,6

6.105		
0,03

0

2008

19,0

6.101		
0,03

0

2009

19,0

6.045		
0,03

0

2010

20,0

5.857		
0,03

0

2011

20,7

5.326		
0,03

0		

Stofgrupperne A1, A2, A3, A4, A5, A6, B2a, B2c, B2d. B2e og B2f I Rådets Direktiv 96/23/EU.
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Bilag 7 (fortsat):
Reststoffer i dansk svinekød
Pesticider og PCB
ÅR

ANTAL		
STIKPRØVER		
ANTAL PRØVER
SLAGTEDE SVIN				
OVER MAX.					
(millioner)				GRÆNSE*			

		ANTAL		
% af
				
SLAGTEDE SVIN		

*

		

2000

20,9

341		

0,002

0			

2001

20,9

327		

0,002

0			

2002

20,5

249		

0,001

0			

2003

21,0

219		

0,001

0			

2004

21,7

262		

0,001

0			

2005

21,1

262		

0,001

0			

2006

20,3

252		

0,001

0			

2007

19,6

261		

0.001

0			

2008

19,0

264		

0,001

0			

2009

19,0

309		

0,002

0			

2010

20,0

259		

0.001

0			

2011

20,7

270		

0,001

0			

De påviste restkoncentrationer overstiger ikke et sundhedsmæssigt betænkeligt niveau.

Vedr. Dioxin: I 2002-2003 er der årligt undersøgt 5 tilfældige prøver af svinefedt for indhold af dioxin. I 2003-2008 er der årligt undersøgt 10 tilfældige prøver af svinefedt for indhold af
dioxin. Fra 2009 er antallet af prøver hævet til 100 prøver årligt. Resultaterne af de hidtidige undersøgelser har ikke vist nogen overskridelse af de fastsatte grænseværdier (MRL’s).

Tungmetaller
ÅR

ANTAL		
STIKPRØVER		
ANTAL PRØVER
SLAGTEDE SVIN				
OVER MAX.					
(millioner)				GRÆNSE*			

		ANTAL		
% af
				
SLAGTEDE SVIN				

*

2000

20,9

1		

< 0,001

0			

2001

20,9

5		

< 0,001

0			

2002

20,5

5		

< 0,001

0			

2003

21,0

10		

< 0,001

0			

2004

21,7

102		

< 0,001

0			

2005

21,1

55		

< 0,001

0			

2006

20,3

61		

< 0,001

0			

2007

19,6

61		

<0,001

0			

2008

19,0

60		

<0,001

0			

2009

19,0

60		

<0,001

0			

2010

20,0

60		

<0.001

0			

2011

20,7

381		

<0,001

0			

De påviste restkoncentrationer overstiger ikke et sundhedsmæssigt betænkeligt niveau.
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