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Projektet ’Reduktion af Listeria i fersk kød’ løb over to år (januar 2019 – december 2020), med en co-

ronarelateret forlængelse ind i 2021. 

 

Projektets overordnede mål var at fastlægge, hvordan forekomst af Listeria monocytogenes i fersk kød 

kan reduceres, herunder en kortlægning af kontaminationsveje og kontaminationskilder samt en vur-

dering af reducerende tiltag. 

 

Efter en brainstorm med følgegruppen blev der iværksat en kortlægning af Listeriaforekomst, arbejds-

gange, indretning, graden af automatisering m.v. på et antal slagterier. Listeriafund blev typebestemt 

med RAPD for at undersøge, om man på den måde kunne spore kontaminationsveje og/eller -kilder. 

Der blev desuden set på forskellige muligheder for nye detektionsmetoder i forhold til detektions-

grænser og robusthed.  

 

Der blev gjort flere erfaringer i løbet af denne indledende fase af projektet: 

 

• Grundet den meget lave forekomst af Listeria på slagterierne var det meget vanskeligt at drage 

konklusioner om mønstre i data. 

• De undersøgte PCR-/DNA-baserede metoder var hverken sensitive eller robuste nok til rigtig at 

være interessante. 

• Den meget store forskel på arbejdsgange, indretning, grad af automatisering m.v. mellem slagteri-

erne vanskeliggjorde en fælles anbefaling til reduktion af Listeria. 

 

Med disse erfaringer i rygsækken blev det besluttet, at 

kortlægninger ved hjælp af mikrobiologiske prøvetag-

ninger ikke ville føre til et tilfredsstillende brugbart re-

sultat, og projektet skiftede derfor kurs til at fokusere 

på at udvikle en guideline, som kunne bredes ud over 

de mange forskellige delprocesser, der foregår på slag-

terierne. Dette arbejde resulterede i et interaktivt red-

skab kaldet ’Listeria Action Card’ (LAC), der systematisk 

og minutiøst gennemgår alle tænkelige processer på et 

moderne svineslagteri og relaterer dem til deres indfly-

delse på Listeriaforekomsten. Helt konkret, så indehol-

der LAC et evalueringsskema (figur 1), der kan tilpasses det enkelte slagteri, hvor kvalitetsmedarbejde-

ren ved at svare på en række håndgribelige spørgsmål kan gennemgå virksomhedens processer og 

ved slut danne sig et visuelt overblik over, hvilke delprocesser der har størst indflydelse på risikoen for 

at tilføre eller overføre Listeria på virksomheden (figur 2). De fundne ’high impact’ processer vil være de 

mest effektive steder at sætte ind først. 
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Figur 1. Udpluk af evalueringsskema til gennemgang af processer. 
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Figur 2. Eksempel på, hvordan evalueringsskemaet kan skabe et visuelt overblik over, hvilke processer der har størst 

indflydelse på Listeriaforekomsten. 
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LAC gennemgår systematisk hver delproces fra opstaldning til udbening (31 forskellige processer), 

hvor der for hver proces er anført risikoindeks, risikovurdering, forslag til fejlsøgning, akut og langsigtet 

udbedring af fejl samt referencer til relevante rapporter fra tidligere DMRI-projekter og videnskabelige 

artikler (figur 3). Derudover indeholder LAC’et afsnit, der med brug af samme systematik gennemgår 

mere generelle områder, som omhandler adfærd, management, produktionsudstyr, produktionsloka-

ler og mikrobiologiske metoder. Har virksomheden brug for mere dybdegående viden eller behov for 

dokumentation, så indeholder LAC’et en litteratursamling af både rapporter fra tidligere DMRI-projek-

ter og videnskabelige artikler med en kort introduktion til hovedresultaterne i hver reference. Listeria 

Action Card’et er dermed blevet en ’one-stop-shop’, der sætter virksomheden i stand til at evaluere 

egen præstation, giver konkrete forslag til forbedringer og stiller den nødvendige dokumentation til 

rådighed. 

 

Listeria Action Card’et er sendt ud til test hos følgegruppens medlemmer, og der arbejdes på en løs-

ning for at kunne lægge værktøjet ud på en online platform, så det kan tilgås af den øvrige offentlig-

hed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Eksempel på et procesfaneblad (her: udbening), hvor der indledes med et generelt risikoindeks og en risiko-

vurdering. Senere i teksten gives forslag til fejlsøgning og udbedring af fejl samt referencer til relevant litteratur.  


