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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Risikovurdering af salmonella i oplagret, formalet 
korn samt i olieholdige frø af egen avl” 
  
Fødevarestyrelsen har i en bestilling modtaget via e-mail d. 13. juni 2016 bedt DCA – 
Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug om en 1) risikovurdering af salmonella 
forekomst ved længere tids opbevaring af formalet korn samt en 2) risikovurdering af 
salmonella forekomst i olieholdige frø herunder rapsfrø høstet på egen mark. 
Nedenfor følger som besvarelse et notat, der er udarbejdet af Lektor Ricarda G. Eng-
berg fra Institut for Husdyrvidenskab ved Aarhus Universitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019” (punkt 
KV-202 i Aftalens Bilag 2). 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivning, DCA  
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Risikovurdering af Salmonella-forekomst i oplagret formalet korn, protein-

afgrøder og olieholdige frø af egen avl 

Ricarda M. Engberg, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet 

Baggrund 
I regelsættet for ”God produktionspraksis for fremstilling og transport af fjerkræfoder, der trådte i 

kraft den 1. juni 2014, stilles der krav om at formalet korn ikke må lagres, men skal fodres ud 

umiddelbar efter formaling og sammenblanding med proteinfoderet. Ved anvendelse af olieholdige 

frø eller produkter heraf, stilles der desuden krav om varmebehandling. Branchekoden har sit 

udgangspunkt i, at der er nul-tolerance for Salmonella, hvorfor man ønsker at forebygge en 

introduktion af Salmonella i besætningen via foderet. Ifølge oplysninger fra Følgegruppen for 

Fjerkræfoder er der i øjeblikket ingen slagtekyllingeproducenter der er hjemmeblandere i Danmark. 

Det estimeres, at ca. 30% af  konsumægproducenterne (Niels Finn Johansen, SEGES, personlig 

meddelelse) svarende til ca. 49 producenter, anvender deres egne afgrøder og blander deres foder 

selv. Det blev oplyst, at de formalede afgrøder opbevares i lukkede beholdere, hvor de lagres op til 

et par dage, og i forbindelse med ferier evt. noget længere. 

Fødevarestyrelsen har i denne forbindelse bestilt en risikovurdering der indeholder to opgaver: 

1. Risikovurdering af salmonellaforekomst ved længere tids opbevaring af formalet korn 

2. Risikovurdering af salmonellaforekomst i olieholdige frø herunder rapsfrø høstet på egen 

mark. 

 

Identifikation og karakterisering af risiko 
Salmonella-forekomst vækst og overlevelse 

Bakterier af slægten Salmonella er gramnegative stavbakterier, der er i stand til at kolonisere 

fordøjelseskanalen hos dyr og mennesker og give anledning til alvorlig sygdom. Salmonella har 

evnen til overlevelse og formering i andre miljøer end mavetarmkanalen herunder fødevarer og 

foder. Animalske fødevarer som æg og fjerkrækød er de vigtigste infektionskilder for mennesker. 

De væsentlige humanpatogene Salmonella serotyper er Salmonella Thyphimurium, Salmonella 

Enteritidis, og Salmonella infantis. Det er også disse serotyper, der hyppigst blev isoleret fra 
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animalske fødevarer jf. et studie af Hald et al. (2012). Dyrefoder kan blive kontamineret med 

Salmonella i fodermøllen under fremstillingsprocessen af foder eller efterfølgende hos æg- og 

slagtekyllingeproducenten. Til forskel fra de serotyper, der hyppigst bliver isoleret fra animalske 

fødevarer og humane Salmonella-udbrud, isoleres der fra blandingsfoder mange forskellige andre 

Salmonella serotyper, og forekomsten af S. Thyphimurium og S. Enteritidis med henholdsvis 4,1% 

og 6.2% af isolaterne må anses for at være lav (Hald et al., 2012).  

Salmonella har et vækstoptimum ved 37-41 ºC, men kan vokse i et interval fra 5 til 46 ºC. Under 

suboptimale temperaturbetingelser (< 30 ºC) har Salmonella en tendens til at danne biofilm både på 

inerte og organiske overflader, hvilket giver bakterien en vis beskyttelse mod miljøstress, f. eks. 

høje temperaturer. Salmonella har ligeledes en relativ stor pH tolerance, hvilket muliggør bakteriel 

vækst mellem pH 3.8 til 9.5 (Bell, 2002). Vækst af Salmonella er desuden i høj grad afhængig af 

vandaktiviteten (aw-værdi), d.v.s. mængden af frit ikke bundet vand i det pågældende vækstsubstrat. 

For at Salmonella kan formere sig skal vandaktiviteten være mellem aw 0,9 og 1. Salmonella kan 

dog overleve i lang tid (måneder og år) i tørrede fødevarer (Davies og Hinton, 2000; Santillana 

Farakos et al., 2014), og det viser sig, at Salmonellabakterier bliver mere varmeresistente når de 

udsættes for et tørt miljø (Goepfert et al., 1970; Norwegian Scientific Commitee for Food Safety, 

2006).  

 

Risikofaktorer for salmonellaforekomst i produktionen 

Med hensyn til produktionspraksis er der fundet en række faktorer der øger risikoen for 

kontamination af æglæggende høner og æg med Salmonella. Her skal blandt andet nævnes 

utilstrækkelig rengøring og desinfektion, tilstedeværelse af gnavere og tvangsfældning. 

(Denagamage et al., 2015). Det er desuden vist, at hønernes opstaldning (bur vs. gulv) og 

flokstørrelsen har stor betydning for forekomsten af Salmonella. Risikoen for kontaminering af 

æglægger og æg med Salmonella øges med stigende flokstørrelse (> 30.000 høner) og opstaldning i 

bur indebærer en større risiko end opstaldning på gulv (Namata et al., 2008; Denagamage et al., 

2015).  

Med henblik på risikoen for Salmonella i henholdsvis den økologiske og den konventionelle 

produktion foreligger der resultater fra slagtekyllingeproduktionen i Amerika (Alali et al., 2010), 

Disse tyder på, at forekomsten af Salmonella i foder- og gødningsprøver i den økologiske 

produktion er væsentlig lavere end i den konventionelle produktion. Derudover var forekomsten af 

antibiotikaresistens hos Salmonella isoleret fra økologiske kyllinger væsentligt lavere. De 
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økologiske kyllinger adskilte sig fra konventionelle kyllinger ved at have mere plads (mindre 

flokstørrelse), adgang til udeareal og et økologisk foder fri for antibiotiske vækstfremmere 

(bacitracin) og coccidiostater samt animalske biprodukter (kød og benmel samt fiskemel). 

Animalske biprodukter anses for at være forholdsvis tit kontamineret med Salmonella.  

 

Kontaminering af korn, proteinafgrøder og oliefrø med Salmonella  
Der findes kun få systematiske data vedr. forekomsten af Salmonella i korn, ærter, hestebønner og 

raps (Gilbert et al., 2010), men forekomsten i korn (hvede, byg og havre) anses som udgangspunkt 

ikke for særlig sandsynligt, da kornet befinder sig langt fra jorden, er beskyttet af skallen og er 

derudover udsat for sollys i hele vækstsæsonen (Davies og Hinton, 2000). Kornets vandindhold er 

som regel under 15 % og vandaktiviteten er meget lav (aw=0.62–0.65, Sauli et al., 2005), hvilket vil 

sige, at Salmonella som udgangspunkt ikke vil vokse hverken på hele korn eller på formalet korn. 

Der mangler viden om forekomst af Salmonella på proteinafgrøderne ærter og hestebønner ligesom 

på ubehandlede olieholdige frø (sojabønne og raps). I støvprøver fra sojabønner importeret fra 

Sydamerika til Norge mellem 1994-2007 var 30% af prøverne kontamineret med Salmonella 

(EFSA, 2008).  

I EU (EFSA, 2015) blev der i 2013 fundet Salmonella i 1,4% af alle animalske og vegetabilske 

foderstoffer, hvilket anses for at være en lav forekomst. Frugtbaserede fodermidler og foderstoffer 

tilhørende kategorien olieholdige frø, herunder foder baseret på rapsfrø, soyabønne, solsikkefrø og 

bomuldsfrø var hyppigst kontamineret. Det skal nævnes, at det her drejer sig om ekstraktionsskrå af 

de pågældende afgrøder.  

En risikoanalyse fra New Zealand udarbejdet på basis af undersøgelser i Australien og Nordamerika 

vurderer forekomsten af Salmonella i hvedemel på 0-1.3% (Gilbert et al., 2010). I en cross-sectional 

undersøgelse fra Sauli et al. (2005) kunne der ikke påvises kontaminering af hele korn (havre, majs, 

hvede og ris (80 prøver) og af sojaskrå (52 prøver). Hald et al. (2012) vurderer forekomsten af 

Salmonella kontaminering af korn ligeledes for at være lav (0.2% og 0.4%), mens kontamineringen 

af produkter baseret på olieholdige frø vurderes at være noget højere (1.8% -2,5%). Tallene er 

baseret på forekomsten fra alle EU-lande og omfatter også importerede olieholdige frø fra lande 

udenfor EU. I en svensk undersøgelse blev Salmonella isoleret fra 14,6% og 10% af henholdsvis 

importerede soja- og rapsleverancer til fodermøllen (Wierup og Häggblom, 2010). Det skal dog 

understreges, at der også her er tale om ekstraktionsskrå importeret fra tredjelande med ukendt 

salmonellastatus. 
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I et factasheet vedr. salmonellakontamination af proteinmel fra olieholdige frø (EFISC, 2014) 

vurderes det, at sygdom hos produktionsdyr gennem optagelse af Salmonella kontamineret foder er 

meget sjældent, når der tages forekomsten af Salmonella i foderstoffer og de store fodermængder 

der konsumeres i betragtning. Risikoen for overførslen af Salmonella gennem kontamineret foder til 

dyret og efterfølgende til mennesker betragtes som lav.  

 

Kontaminering af korn, proteinafgrøder (ærter og hestebønner) og olieholdige frø (raps) med 

Salmonella kan forekomme på marken ved gødskning og høst, under transport, samt ved formaling 

og lagring af afgrøderne. Generel skal det dog siges, at Salmonella Typhimurium og Salmonella 

Enteritidis som er ansvarlig for langt de fleste salmonellainfektioner hos mennesker via animalske 

fødevarer kun forholdsvis sjældent bliver isoleret fra foderstoffer (Hald et al., 2012), hvilket sætter 

spørgsmålstegn bag en direkte sammenhæng mellem kontamination af dyrfoder og humane 

sygdomstilfælde (Davies og Hinton, 2000). 

 

Kontaminering af afgrøder på marken 

Kontaminering på marken kan ske efter fækal forurening fra vilde dyr, herunder ræve, grævlinger, 

gnavere, og vildfugle, hvor støvdannelse ved kornhøst kan føre til spredning af tilstedeværende 

Salmonella-bakterier. En anden risikofaktor er markstakke af husdyrgødning der ligger i kanten af 

kornmarken og er attraktiv for vildfugle, der kan sprede Salmonella til marken.  

Til gødskning af kornmarker anvendes der ofte svinegylle som er særdeles velegnet til formålet. 

Afhængig af den pågældende svineproducents salmonellastatus kan frisk svinegylle indeholde 

Salmonellabakterier. Antallet af disse bakterier i gyllen er selvfølgelig helt afgørende for, hvor 

mange bakterier der findes på marken som potentielt kan kontaminere afgrøderne. Det er derfor 

vigtigt at vide noget om overlevelsestiden af Salmonella i gyllebeholderen og i gødet jord og 

planter. Undersøgelserne fra McCarthy et al. (2015) viser, at Salmonellabakterier i en koncentration 

på 100.000 CFU/ml svinegylle elimineres i løbet af 84-112 dage når gyllen lageres ved konstant 

temperatur (10,5 ºC). En anden undersøgelse (Mannion et al., 2007) gennemført under mere 

realistiske lagringsbetingelser med svingende temperaturer fra 2.5 til 16,3 ºC viser, at 

overlevelsestiden for Salmonellabakterier er betydelig kortere ved højere temperaturer (34 og 58 

dage i henholdsvis sommer- og vinterhalvåret). I en undersøgelse fra Danmark blev overlevelsen af 

Salmonella (Salmonella Typhimurium DT 104) på jord og planter ved anvendelse af 4 forskellige 

gylleudbringningsmetoder undersøgt: 1) Udbringning ved hjælp af slanger og efterfølgende 
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pløjning og harvning, 2) samme gyllespredningsmetode efterfulgt kun af harvning, 3) samme 

gyllespredningsmetode appliceret på hvede vintersæd uden videre efterbehandling og 4) anvendelse 

af injektor på hvede vintersæd uden videre efterbehandling (Boes et al., 2005). Resultaterne viste, at 

efterbehandling af jorden ved pløjning og harvning var mest effektiv med henblik på at nedbringe 

forekomst af Salmonella i jorden. For et højt udgangsantal af Salmonella (10.000 CFU /ml gylle) 

viser forfatternes simuleringsmodel, at antallet af Salmonella vil falde under detektionsgrænsen 

indenfor 10 dage efter spredningen uanset udbringningsmetoden. 

Det kan konkluderes, at koncentration af Salmonellabakterier i svinegylle reduceres meget kraftigt 

under lagring i tanken og igen efter applikation på jorden, hvilket samlet set må siges at reducere 

risikoen for kontaminering af planter gennem gyllen betydeligt.  

 

Kontaminering ved høst, transport, formaling og lagring 

Ved høst kan overførslen til afgrøderne ske ved anvendelse af kontamineret udstyr og under 

transport i kontaminerede køretøjer (Davies og Wales, 2013). Anvendelse af staldarealer til 

midlertidig opbevaring af korn indebærer ligeledes en risiko for afgrødernes kontaminering (Davies 

og Wales, 2013). Uhensigtsmæssig lagring af afgrøderne herunder lagring i åbne beholdere anses 

som en risikofaktor, hvor fækal forurening fra fugle og gnavere spiller en stor rolle. Derudover er 

det vist, at Salmonella overlever i insekters fordøjelseskanal, hvilket betyder at fluer og biller, der 

ernærer sig af kontamineret gødning, kan være en kilde til kontamination af afgrøder (Maciorowski 

et al., 2004). 

Ved formaling af korn og andre afgrøder åbnes der for kernerne/frøene, hvilket medfører at deres 

indholdsstoffer (stivelse, sukre og protein) eksponeres og overfladen forstørres. Dette vil samlet set 

øge risikoen for mikrobiel vækst. Oplagringsbetingelser af formalede afgrøder vurderes således at 

være det mest kritiske punkt i relation til risiko for afgrødernes kontaminering med Salmonella efter 

høst.  

Hjemmeblandere i Danmark opbevarer deres hjemmedyrkede råvarer i lukkede siloer, der er 

udstyret med en snegl, der blander råvaren (Niels Finn Johansen, personlig meddelelse). Derudover 

tørres råvarerne i siloen, hvilket sænker vandaktiviteten i afgrøden. Siloen er ikke lufttæt, således at 

dannelse af kondens, der potentielt kunne give anledning til mikrobiel vækst i råvaren, minimeres. 

Formalede afgrøder lagres ligeledes i lukkede siloer, således at adgang til gnavere eller vildfugle 

forhindres. Forholdene med henblik på opbevaringens længde og temperatur er givetvis forskelligt 

fra producent til producent og afhænger desuden i høj grad af årstiden. 
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FVST ønsker en vurdering af risiko for Salmonella forekomst i formalede afgrøder oplagret ved 2 

og 7 dage. Der findes dog desværre ikke tilgængelige studier, hvor vækst af Salmonella i formalet 

korn og proteinafgrøder herunder raps er blevet undersøgt ved forskellige oplagringstider og 

temperaturforhold. Men som tidligere nævnt anses der for vigtigt, at foderet holdes tørt. 

 

Hvilke mængder af korn, ærter, hestebønner og raps oplagres hos hjemmeblandere? 

Ifølge Følgegruppen for Fjerkræfoder er der ingen hjemmeblandere blandt slagtekyllingeprodu-

center. I slagtekyllingeproduktionen er det dog tilladt at tilsætte hjemmedyrket hel hvede der 

opbevares f.eks. i anaerob silo til et proteinkoncentratfoder.  

I 2015 var der i alt 164 konsumægs besætninger i Danmark (Det Danske Fjerkræråd, Årsberening, 

2015). Det formodes, at det er maksimalt 30% af konsumægsproducenterne i Danmark der er 

hjemmeblandere, hvilket svarer til ca. 49 besætninger (Niels Finn Johansen SEGES, personlig 

meddelelse). De fleste hjemmeblandere i Danmark anvender korn af egen avl i deres 

foderblandinger. Afhængigt af tilskudsfoderets sammensætning kan andelen af hjemmedyrket korn 

udgøre op til 70% af foderblandingen. Anvendes der ærter og hestebønner i foderblandinger, vil 

disse typisk indgå med en andel på ca. 10%, og hjemmedyrket raps med ca. 8%. Ærter, hestebønner 

og raps anvendes hovedsageligt af økologiske ægproducenter. (Niels Finn Johansen, SEGES, 

personlig meddelelse). 

Til beregning af mængden af oplagret formalet korn, ærter/hestebønner og raps lægges der tallene 

fra Årsberetningen af Det Danske Fjerkræråd (2015) og informationer indhentet fra SEGES (Niels 

Finn Johansen, personlig meddelelse) til grunde: 

 

Oplagring af hvede, ærter, hestebønner hos ægproducenter i Danmark 

I 2015 var antallet af indsatte høner på 3.394,700 stk. fordelt på 164 producenter, hvoraf ca. 30 % 

forventes at være hjemmeblandere. Dette svarer til at ca. 1.018.410 høner/år der fodres med 

hjemmeblandet foder. Med et forventet foderforbrug per høne på ca. 40 kg/år og en gennemsnitlig 

iblandingsprocent af korn på 60 % i foderet, beregnes den totale mængde af korn der oplagres hos 

ægproducenterne at være 24.442 tons /år. Anvendes der ærter/hestebønner i foderblandingen 

forventes disse at indgå med 10 % i foderblandingen svarende til en oplagret mængde på 4.074 

tons/år. Tilsvarende beregnes mængden af oplagret raps, som anvendes med ca. 8% i 

foderblandingen, til at v ære 3.259 tons/år.  
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Oplagring på økologiske bedrifter  

I 2015 var der 82 økologiske konsumægsbesætninger (Det Danske Fjerkræråd, Årsberening 2015). I 

økologiske besætninger var antallet af indsatte høner på 750.000 høner i 2015, og det antages at ca. 

35 % af disse producenter var hjemmeblandere (Niels Finn Johansen, SEGES, personlig 

meddelelse), hvilket svarer til 262.500 indsatte høner/år og en gennemsnitlig besætningsstørrelse på 

9200 høner/besætning/år. Forudsættes et foderforbrug på 45 kg/år og en forventet andel af 

henholdsvis korn, ærter/hestebønner og raps på henholdsvis 60%, 10% og 8 % vil den totale 

mængde af oplagrede og formalede afgrøder/år i en økologisk besætning være 248 tons korn, 41 

tons ærter/hestebønner og 33 tons raps. 

Der forventes en stigning i den økologiske konsumægsproduktion i 2016 og fremover. Derudover 

kan der iagttages en tendens til at de enkelte økologiske besætninger bliver større.  

Estimaterne for ærter/hestebønner er sandsynligvis en del for høje, når der tages i betragtning, at der 

kun er få producenter, der anvender disse afgrøder i deres hjemmeblanding.  

 

Samlet set må det siges at mængden af ærter, hestebønner og raps, der lagres på bedrifterne synes at 

være meget begrænset, hvilket igen betyder at den mængde hønerne konsumerer af de pågældende 

afgrøder er lille. Der oplagres og konsumeres dog en større mængde korn. 

 

Konklusion  
På grund af manglende litteratur på området, er det ikke muligt at evaluere risikoen for forekomsten 

af Salmonella i hjemmedyrkede afgrøder, korn, ærter, hestebønner og raps efter formaling og 

oplagring. Vurderingen af risiko må derfor være baseret på viden om Salmonellas vækstegenskaber, 

forekomsten af Salmonella i/på de forskellige afgrøder samt oplysninger om forhold som 

gødskning, høst, transport og lagring af afgrøderne: 

1. Risikoen for, at hjemmedyrkede afgrøder som korn, hestebønner, ærter og raps er 

kontamineret med Salmonella på marken er lav. Antallet af Salmonellabakterier i 

kontamineret svinegylle der anvendes til gødskning reduceres væsentligt ved opbevaring i 

gyllebeholdere og efter udbringning på marken.  

2. Risikoen for efterfølgende kontaminering af afgrøderne ved transport fra marken og 

behandling er ligeledes lav forudsat at transporten foregår i dedikerede egne kornvogne fra 

mark til lager. 
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3. Risikoen for vækst af Salmonella formodes at blive større når afgrøderne formales på grund 

af den øgede overflade og øget tilgængelig for vækstsubstrat. 

4. På grund af den lave vandaktivitet i formalede afgrøder, anses vækst af Salmonella under 

lagring for 2 og 7 dage usandsynligt forudsat at lagringen foregår i lukkede beholder så 

kondensdannelse samt adgang for vildfugle, gnaver og insekter udelukkes. 

5. Mængden af de til hver en tid oplagrede formalede afgrøder er samlet set lille, og dermed er 

den mængde hønerne konsumerer lille, hvilket betyder at der kun er lille risiko for at indføre 

Salmonella i besætningen.  

6. Der mangler litteratur på området. For at vurdere risikoen nøjere, vil det være nødvendigt, at 

undersøge forekomsten af Salmonella i de pågældende afgrøder før og efter formaling samt 

ved oplagring under forskellige forhold hos producenter der er hjemmeblandere. 
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