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rädslan för mrsa har blossat upp efter stor publicitet i  

medierna under de senaste veckorna. inget tyder dock på, 

att mrsa smittar genom kött – läs mera i den här utgåvan 

om bakterien och hur den danska grisproduktionen har satt  

fokus på ämnet. Vi berättar vidare om nya åtgärder för att 

förbättra djuromsorgen i dansk grisproduktion.

Vid årets början trädde en ny dansk salmonellahandlings-

plan i kraft – vi informerar om planens insatsområden och 

målet med den nya planen. slutligen ger vi dig en inblick i hur  

de danska slakterierna säkrar spårbarheten i den danska 

grisköttsproduktionen. 

mycket nöje med läsningen!

Anemette Hansen
senior market &  
Export manager 
aha@lf.dk 
+45 3339 4381

Maiken rohde Persson
market manager 
mrp@lf.dk
+45 3339 4375

rädslan för mrsa har blossat upp efter den senaste tidens publicitet i medierna. inget tyder dock på, att mrsa 
smittar genom kött. Du får en överblick över fakta här.

Debatten om resistenta stafylokockbakterier i den danska grisproduk-

tionen har på senaste tiden varit föremål för mycket omnämnande i 

medierna. Grisproduktionen har varit utsatt för massiv kritik och hot om 

bojkott på grund av rädsla för mrsa. men enligt alla undersökningar finns  

det inget, som tyder på att mrsa smittar genom kött.

Få koll på fakta om MrsA

mrsa finns i grisstall i hela världen; inklusive hela skandinavien och resten  

av EU. Det är en stafylokockbakterie, som smittar från djur till människa 

och i sällsynta fall från människa till människa. senast har European food  

safety authority slagit fast i en rapport, att det inte finns tecken på att 

mrsa smittar genom kött, även om bakterien skulle förekomma just där.

Dansk grisproduktion har fokus på MRSA
mrsa uppstod i holland för 10 år sedan, och i Danmark fann man 2011 

mrsa i 16 % av grisbesättningarna. Den danska grisbranschen har hela  

tiden arbetat på att begränsa mrsa, och nu 2014 undersöks detta igen.  

Ett nytt stort projekt ska dock undersöka metoder, som kan minimera 

smittan från grisstallen och ut i samhället, berättar Poul Bækbo, veterinär  

och avdelningsledare på Videncenter for svineproduktion (VsP), Land-

brug & fødevarer, i Danmark:

”Projektet kommer att bidra till att begränsa betydelsen av mrsa-

smittade besättningar för den mänskliga hälsan och omkostnaderna i 

den offentliga hälsosektorn.”

VsP genomför projektet i samarbete med fødevarestyrelsen och Köpen- 

hamns Universitet samt statens seruminstitut, som leder projektet.
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MRSA är inte något problem för livsmedelssäkerheten
Enligt veterinär Jan Dahl, som är  chefskonsult hos Landbrug & fødevarer,  

ska konsumenterna inte vara rädda för mrsa, när de lägger ett paket 

griskött i inköpskorgen. Undersökningar visar emellertid att det finns en  

liten risk att bli smittad av en annan människa, och han förklarar:

”mrsa från gris är huvudsakligen ett arbetsrelaterat problem, där smittan  

sprids från gris till människa. Den sprids långt mindre från människa till 

människa än de mrsa-typer, som oftast ses hos människor. Det betyder  

inte, att den aldrig sprider sig till människor utan någon kontakt med gris, 

men det sker endast i sällsynta fall. De flesta bliver dock av med smittan 

inom ett till två dygn.”

Jan Dahl är därfär helt trygg med den nuvarande insatsen mod mrsa, 

som bland annat omfattar en rådgivningstjänst, där alla som i deras 

dagliga arbete besöker grisstall kan få information om, hur de begränsar 

smittrisken.

Fakta om MRSA
•	 Der	finns	många	typer	av	MRSA,	men	bakterien	som	påvisats	 

 i grisbesättningar heter egentligen mrsa cc 398. Den kan också  

 finnas hos många andra djurarter, inklusive hästar och hundar.

•	 MRSA	är	en	förkortning	av	Methicillin	Resistente	Staphylococcus	 

 aureus.

•	 Bakterien	ger	inga	sjukdomsproblem	hos	grisen,	liksom	köttet	från	 

 grisen inte utgör någon risk för konsumenterna. mrsa cc 398 är  

 därför inte ett livsmedelssäkerhetsproblem, och det är inte ett  

 problem för friska människor.

•	 I	Danmark	fann	man	2011	MRSA	CC	398	i	16	%	av	de	danska	 

 grisbesättningarna. Bakterien finns i hela skandinavien och resten  

 av EU.

•	 MRSA	är	stafylokockbakterier,	som	är	motståndskraftiga	gentemot	 

 behandling med vanliga stafylokock-penicilliner. Det finns emellertid  

 penicilliner, som kan behandla mrsa cc 398.

•	 MRSA	har	varit	känt	i	Danmark	sedan	i	mitten	på	1990-talet.	

för några få år sedan fann man den nya typen av mrsa cc 398, som 

åtskiljer sig från tidigare mrsa-typer på följande tre sätt: 

1. Den finns hos husdjur, speciellt hos grisar. 

2. människor, som arbetar i mrsa cc 398 positiva besättninger, blir  

 ofta bärare av mrsa 398, och ska därför vidta särskilda åtgärder. 

3. mrsa cc 398 smittar sällan från människa till människa. 

Vill du ha ytterligare fakta om mrsa? Klicka då här.

få reda på mera om antibiotikaanvändningen i Danmark och en rad 

andra länder här.

har du frågor om ämnet mrsa, är du välkommen att kontakta veterinär 

och chefskonsult Jan Dahl på jd@lf.dk.

Flera lösa digivande suggor

Livsmedelsminister Dan Jörgensen avsätter nu pengar till investeringar i 

nya moderna stall, som kommer att ge ca. 30.000 suggor större frihet och 

bättre djuromsorg.

man har således avsatt 50 milj. DKK från en miljöteknologiordning, som 

danska lantbrukare från augusti 2014 kan ansöka om för byggande av 

stall, där suggor kan gå fria i de s.k. grisningsstiorna, där det inte idag är krav 

på lösdrift i lagstiftningen. På så sätt sätts fart på utvecklingen mot att flera 

suggor kan vara lösgående hela  livet.

”Det ger möjligheter till investeringar i grisningsstallen,  och det är en dyr 

investering för lantbrukaren. Det är därför förnuftigt att Dan Jörgensen 

vill ge tillskott till det. Beloppet motsvarar att ungefär tre procent av den 

danska grisproduktionen kan bli lösgående. målsättningen är att vi 2020 

Livsmedelsministern kommer nu med en hjälpande hand för målsättningen om flera lösgående suggor i grisnings- 
stallen i Danmark. 

ska upp på tio procent, så ministerns åtgärd är ett steg i rätt riktning,” säger 

ordförande Erik Larsen från Landbrug & fødevarer, svineproduktion.

i en toppmötesdeklaration, som ministern skrev under på i mars 2014 

tillsammans med näringen, djurskyddsorganisationerna och detaljhandeln, 

är en av punkterna att man ska arbeta för att alla suggor på sikt ska vara 

lösgående.

”En insats för bättre djuromsorg ska gå hand i hand med hänsynen till 

näringens konkurrensförmåga. man har därför valt positiva incitament 

här, som belönar dem som går vidare än lagstiftningen stadgar,” säger Dan 

Jörgensen om den nya tillskottsordningen för lösa suggor i grisningsstallen.

Läs de viktigaste delarna av toppmötesdeklarationen här.

http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Mai/MRSA.aspx#.U5lk1hbnLVZ
http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Faa_koll_paa_fakta_om_MRSA.aspx#.U5g0L53U-Uk
mailto:jd%40lf.dk?subject=
http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Toppmotesdeklaration_om_djuromsorg.aspx#.U5g0qJ3U-Uk
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i början på 1990-talet var salmonella från griskött orsak till ett ökande 

antal sjukdomsfall bland människor. Ett utbrott 1993 ledde till iverksätt-

andet av den första danska handlingsplanen för gris. 1995 hade planen 

implementerats fullt ut och täckte hela kedjan från jord till bord. Planen 

har utvärderats fortlöpande och optimerats i nya versioner, och 1 januari 

2014 trädde den femte planen, salmonellahandlingsplan för gris sh5,  

i kraft. Även denna plan har utvecklats i samarbete mellan myndigheterna, 

näringen och forskningsinstitutionerna.

Planens insatsområden
Den nya danska salmonellahandlingsplanen bygger på samma principer 

som de tidigare versionerna, vilka har säkrat en omfattande övervakning 

av alla led i grisproduktionen och av slakterierna. med sh5 fortsätts 

övervakningen av de många leden:

Ny dansk salmonellahandlingsplan för gris

•	 Övervakning	av	A&O-besättningar	genom	blod-	och	stallgolvsprov

•	 Övervakning	av	suggbesättningar	genom	stallgolvsprov

•	 Salmonella-kategorisering	av	alla	besättningar	i	A,	B	eller	C

•	 Upplysningsplikt	om	salmonella	vid	försäljning	av	levande	djur

•	 Övervakning	av	slaktgrisbesättningar	genom	köttsaftsprov	och	 

 indelning i nivå 1, 2 och 3

•	 Salmonellaavdrag	till	besättningar	i	nivå	2	och	3

•	 Övervakning	av	det	färska	grisköttet	på	slakterierna

Målet för SH5
målet för den fjärde salmonellahandlingsplanen, som löpte ut med ut-

gången av 2013, var en förekomst på 1 % i det färska grisköttet mätt på 

slaktkropparna. Det målet uppnåddes tyvärr inte, och utifrån uppgörel-

serna tills vidare ser det ut som förekomsten slutade på 1,3 %.

femte handlingsplanen mot salmonella har just trätt i kraft. Det är en ytterligare upptrappning i kampen mot 
salmonella, som de danska myndigheterna, näringen och universiteten tillsammans står bakom.

Fortlöpande insats för ännu bättre djuromsorg 
Den danska grisbranschen har under många år genomfört en lång rad 

åtgärder för bättre djuromsorg i grisproduktionen. nedan på figuren kan 

du se, vilka konkreta åtgärder som genomförts i Danmark sedan 1999. 

medan det i stort sett inte har kommit någon ytterligare EU-lagstiftning 

JAN 1, 2011
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vid kasterering av 

spädgrisar.

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

LAG nr. 3
86

EU-dire
ktiv

 (9
1/6

30/E
EG)

FÖRORDN. n
r. 9

98

EU-dire
ktiv

 (9
1/6

30/E
EG)

LAG nr. 4
04

LAG nr. 4
04

LAG nr. 4
04

LAG nr. 1
04

FÖRORDN. n
r. 3

23

FÖRORDN. n
r. 3

24

FÖRORDN. n
r. 1

120

FÖRORDN. n
r. 7

63

FÖRORDN. n
r. 1

471

FÖRORDN.  n
r. 1

449

LAG nr. 8
371

SEP 1, 1991 JAN 1, 1994

JAN 1, 1994
JAN 1, 1999 JAN. 1, 1999

JAN 1, 1996 JAN 1, 1999 JAN 1, 2005 JULI 1, 2010 JAN 1, 2015MAJ 15, 2003

Lokaler eller arealer  
där djur hålls ska inredas 

på ett sådant sätt  
att djurets behov  

tillgodoses.

Minimikrav på fri 
golvyta för avvanda  

grisar och avels-/slakt-
grisar som föds upp  

i flock.

Grisar ska ha foder som  
passar deras ålder, vikt,  
beteendemässiga och  

fysiologiska behov av hänsyn 
till deras välfärd och hälsa.

Krav på dusch- 
anläggning för dräktiga 

suggor och gyltor  
i lösdriftssystem.

Krav på halm och  
bökmaterial för  

dräktiga suggor och 
gyltor.

JAN 1, 2011 

Minst 2,5 % sjukstior av 
det totala antaler  

platser i stian till dräk-
tiga suggor.

Förbud mot etablering 
av anläggningar, där 
suggor och gyltor är 

bundna.

Krav på lösgående suggor 
och gyltor senast 4 veckor 
efter löptid och till 7 dagar 

före förväntad grisning.  
(Dansk särbestämmelse 

fram till 1 jan. 2003).

Krav på sjukstior till 
sjuka eller skadade 

grisar.

Krav på egenkontroll av 
djuromsorgen i större 

grisbesättningar.

Krav på lösdrift i 
löpkontrollavdelningen 

för gyltor och suggor 
från avvänjning och till  
4 veckor efter löptid.

Krav på minst 1/3 fast 
eller dränerat golv i stior 
till slaktgrisar och minst 

hälften i stior till smågrisar.

Krav på fast golv, matta 
el.dyl. på en så stor del 
av den totala golvytan 
att alla spädgrisar kan 

vila samtidigt.

Svansen ska kuperas 
minst möjligt och högst 

halva svansen får 
kuperas.

JUL 1, 2000

MAJ 15, 2003

Implementering av DK/EU djurskyddslagstiftning
Danska särbestämmelser är markerade med rött

/CKF/NP
Videncenter for   
Svineproduktion,  
Landbrug & Fødevarer,  
2014

(markerat med svart på figuren) sedan 1999, har utvecklingen i Danmark 

fortsatt med flera olika särbestämmelser rörande djuromsorg (markerat 

med rött).

Branschen avsätter årligen ca. 35 milj. DKK till forskning i djuromsorg.
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här finner du aktuella siffror och informationer om grisköttsproduktionen.  

Hämta aktuellt marknadsnytt supplerat med intressant information från 

de föregående rapporterna.

Nytt: Fakta om svans- 
kupering, antibiotika och 
MrsA

Nyaste siffrorna och  
informationerna om gris- 
köttsproduktionen

Svanskupering 

Antibiotika 

MRSA

målet för sh5 är därför, att en förekomst på högst 1,0 % ska nås under 

loppet av 2014, och sedan ska förekomsten hållas nere under återstoden 

av handlingsplanens löptid, dvs. till utgången av 2017.

Det är en utmaning att uppnå och upprätthålla en så låg förekomst, och 

det kommer att kräva en konstant och fokuserad insats på slakterierna.

Antal humana fall
Det överordnade syftet med den danska salmonellahandlingsplanen är 

att minska antalet människor, som blir sjuka av salmonella från danskt 

fig. 1. Den danska smittkällsuppgörelsen för salmonella 1988 – 2012.   
Källa: annual report 2012 

referenser:
anonymous, 2013. annual report on Zoonoses in Denmark 2012, food, national 
food institute, technical University of Denmark – fødevareministeriet, Kungörelse  
nr. 404 av 8 maj 2012, Kungörelse om salmonella hos gris.

griskött. sedan den första planen sattes i verket 1993 har antalet humana  

fall minskat stadigt, så idag är det cirka 100 fall årligen som kan tillskrivas 

danskt griskött, se fig. 1.

har du frågor om ämnet, är du välkommen att kontakta veterinär och 

chefskonsult Lene Lund sörensen på lls@lf.dk. 

http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Nyaste_siffrorna_och_informationerna_om_griskottproduktionen.aspx#.U5hDaJ3U-Uk
http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Mars/Svanskupering_minskar_utbrott_af_svansbett.aspx#.U42EsZ3U-Uk
http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Juni/Faa_koll_paa_fakta_om_MRSA.aspx#.U5g2CZ3U-Uk
http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/Mai/MRSA.aspx#.U42D2p3U-Uk 
mailto:lls%40lf.dk?subject=
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spårbarhet på danska grisslakterier – hur säkerställs det? 
i det här nyhetsbrevet fortsätter vi berättelsen om grisköttet från jord till bord. Vi besöker nu de danska  
slakterierna, där Lena Bjertrup, Quality manager på Danish crown, berättar om spårbarheten på grisens väg 
genom slakterierna. Det ger konsumenten garanti för hög livsmedelssäkerhet.

i vår följetong berättar vi historien om det danska grisköttet. följ med i 

berättelsen och få reda på mer om hur man arbetar med spårbarhet i den  

danska grisköttsproduktionen.

sist hälsade vi på hos grisproducenten Michael Nielsen. Den här gången 

lägger vi vägen förbi de danska slakterierna, där vi följer grisarna och frågar  

hur man kan spåra ett enstaka köttstycke:

Vad gör danska slakterier för att säkra grisköttets spårbarhet?

Grisarna registreras redan i stallet, när de kommer in. De märks elektro-

niskt på varje upphängningskrok eller den låda köttstyckena läggs i. Det 

görs antingen med en chip eller en streckkod, som följer köttet hela vägen 

genom slakteriet.

Är det inte besvärligt med all registrering?

Vi har byggt upp system, som kan hantera det, och det har naturligvis 

kostat några resurser. men det är bara helt naturligt för oss för det är 

nödvändigt, om vi ska kunna styra processen och säkra den kvalitet och 

livsmedelssäkerhet, som vi önskar.

Varför är det viktigt för slakteriet med spårbarhet?

Det är lyckligtvis sällan nödvändigt, men om det skulle uppstå ett fel eller 

en brist i produktionen hos lantbrukaren eller på slakteriet, så kan vi snabbt  

och exakt begränsa felets omfattning. Ju mer exakt kunskap vi har om 

köttet, desto mindre kött ska vi återkalla, och desto mer exakt kan vi hitta  

det kött, som omfattas av felet.

Varför kan det vara en fördel för konsumenterna?

man kan spåra vartenda köttstycke tillbaka till det enskilda slakteriet, 

och se vilka producenter som har levererat på en given dag. man kan se 

det ovala märket, som du till exempel ser på en skinka eller etiketten på 

förpackningen. På så sätt skapar vi trygghed för att vi alltid vet varifrån 

köttet vi levererar kommer, och var det har varit.

FAKTA:  

alla procedurer kring spårbarhet övervakas av en oberoende tredje 
part och certifieras genom global red Meat standard (grMs) och 
DANisH produktstandard.

Läs mera om Grms här www.grms.org och hämta Danish produkt- 
standarden här.

få reda på mer om spårbarhet på slakterierna i vår Kvalitetssäkrings-
handbok, kapitel 5.

http://www.agricultureandfood.se/Aktuellt/Nyheter/2014/April/Folj_med_i_Griskottsstoryn_-_fraan_jord_till_bord.aspx#.U42B2J3U-Uk
http://www.grms.org
http://www.agricultureandfood.se/Kvalitetssakring/Produktstandard.aspx
http://www.agricultureandfood.se/Kvalitetssakring/Kvalitetssaekringshandbok.aspx
http://www.agricultureandfood.se/Kvalitetssakring/Kvalitetssaekringshandbok.aspx

