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Dette er våre oppgaver:
• VKM er opprettet for å utføre og sikre uavhengige, vitenskaplige
risikovurderinger for Mattilsynet på områdene næringsmidler, dyrehelse,
dyrevelferd (dyrevern), plantehelse og kosmetikk og kroppspleieprodukter
samt miljørisikovurderinger av GMO for Direktoratet for naturforvaltning.
• VKM kan også ta opp relevante saker på eget initiativ.
• Risikovurderingene brukes som grunnlag når Mattilsynet skal vurdere å
iverksette tiltak, og inngår som basis for Mattilsynets og DNs råd til
departementene.
• VKM skal bidra med data og risikovurderinger til EFSA, EUs
mattrygghetsorgan.
• VKM er administrativt under HOD, men er faglig uavhengig av både
Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning og matdepartementene.
• Risikovurderingene skal være åpne og tilgjengelige.

Risikoanalysen – det styrende prinsippet for arbeidet
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Spørsmål stilles av oppdragsgiver
• Problembeskrivelse og bakgrunn fra Mattilsynet eller DN
(miljørisikovurderinger på GMO-området).
• God dialog gir de beste bestillingene, og klare spørsmål gir bedre svar.

Dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk
av damp eller varmt vann
Uttalelse fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer i
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Truls Nesbakken

Behandling av saken i VKM
• Faggruppen for hygiene og smittestoffer nedsatte en ad hoc-gruppe til å
arbeide med oppdraget.
• Medlemmer av ad hoc-gruppen var: Truls Nesbakken (leder), Hardy
Christensen, Eystein Skjerve, Karin Nygård og Siamak Yazdankhah
(problemstillinger i tilslutning til resistens)
• Rapporten fra ad hoc-gruppen ble overlevert faggruppen, som
sluttbehandlet og står faglig ansvarlig for risikovurderingen. Faggruppen
har følgende medlemmer: Espen Rimstad (leder), Bjørn Tore Lunestad,
Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Karin Nygård, Lucy Robertson, Truls
Nesbakken, Ørjan Olsvik, Michael Tranulis og Morten Tryland.
• Koordinator i VKMs sekretariat: Danica Grahek-Ogden

VKMs vurdering av Mattilsynets oppdraget
• Mattilsynet ga VKM i oppgave å foreta en
risikovurdering når det gjelder ”dekontaminering av
pattedyrslakt ved bruk av varmt vann eller damp”
• Faggruppen valgte å bruke den mer presise
betegnelsen ”overflatepasteurisering av slakt” i
risikovurderingen. Dette er i tråd med uttrykk og
definisjoner som forskere innenfor dette området har
benyttet om denne teknologien (Anon. 2007; Morgan
et al., 1996)

Overflatepasteurisering med vann i lukket kammer
(Hardy Christensen)

Tverrsnitt av håndtak til dampsug (steam
vacuum)(Steenberg et al., 2006)

Zoonotiske sykdommer registrert hos mennesker
i Norge, andel infisert i utlandet og vurdering
av kjøtt som dokumentert smittekilde – siste 10 år
Agens

Registrert pr. år

Infisert i
utlandet

Dokumentasjon av kjøtt
som smittekilde

Salmonella

1500 - 2000

80 – 90 %

Usikker

STEC

10 - 50

30 – 50 %

Noen få utbrudd
(spekepølse), ellers
usikker

STEC O157

5 - 15

ca 50 %

Usikker

Campylobacter

2000 - 3000

50 %

Fjørfekjøtt.Pattedyr-kjøtt
har liten betydning

Y. enterocolitica

50 - 125

25 %

Svinekjøtt er hovedkilde

Giardia spp.

300 - 400

> 80 %

Usikker

Cryptosporidium

11 i perioden 19902007 (ikke
meldepliktig)

?

Usikker

Tabell 3 i risikovurderingen STEC = Shiga toksin-produserende E. coli

Forekomst av agens som kan ha betydning for
norske forbrukeres eksponering via kjøtt hos
aktuelle dyrearter
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Tabell 2 i risikovurderingen

STEC
• Når det gjelder STEC, er situasjonen uforutsigbar og
manglende forstått i Norge.
• STEC kan forårsake meget alvorlig sykdom hos barn, og
antall tilfeller er økende i Norge i dag.
• STEC er varianter av E. coli som har reservoar hos
drøvtyggere og som plutselig kan ha blitt patogene
etter å ha tatt opp bakteriofager ->
-> HUS (Hemolytisk Uremisk Sykdom) hos barn - stx1,
stx2… sammen med eae/intimin…
Konklusjon bl.a. basert på: VKM 2007. A risk assessment of shiga toxin-producing Escherichia coli (STEC)
in the Norwegian meat chain with emphasis on dry-cured sausages, Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Sauen* …litt om slaktehygiene…

* både ”lam” og ”voksen sau”
Bildemateriale: Truls Nesbakken (kan ikke benyttes uten samtykke)

Viktig informasjon om slaktelinjene for sau
Slakteri

Linje- Hastighet Rodding
betegnelse (pr. time)

A

Nyere
linjetype

> 250

B

Eldre
linjetype
med
tilpasning

< 200

Utføres
ikke

Forflåing

Hudavtrekk

Hengende
Hengende
i tre eller
i forbein
fire bein

Etter av- Liggende Hengende
blødning på rygg
i forbein

Ringing av
endetarm
Hengende i
fire bein u/plastpose
Hengende i
bakbein –
med
plastpose

Nesbakken, T. & Røtterud, O. J. 2002. "Hygienisk undersøkelse av slaktelinjer for sau og lam
i Norge“. Kjøttforum: Moderne kjøttkontroll fra bås til bord.

Prøvetakingssteder - sau

1)
2)
3)
4)

Endetarmssnittet
Bekkenhule
Bryst
Hals/nakke

Nesbakken, T. & Røtterud, O. J. 2002. "Hygienisk undersøkelse av slaktelinjer for sau og lam
i Norge“. Kjøttforum: Moderne kjøttkontroll fra bås til bord.

E. coli på saueslakt (per 100 cm2)
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Nesbakken, T. & Røtterud, O. J. 2002. "Hygienisk undersøkelse av slaktelinjer for sau og lam
i Norge“. Kjøttforum: Moderne kjøttkontroll fra bås til bord.

Utkrenging av endetarm etter hudavtrekk

Bildemateriale: Truls Nesbakken (kan ikke benyttes uten samtykke)

Endetarmsuttak – sau

Bildemateriale: Truls Nesbakken (kan ikke benyttes uten samtykke)

Plastpose ved endetarmsuttak – sau

Bildemateriale: Truls Nesbakken (kan ikke benyttes uten samtykke)

Effekt av plastpose ved uttak av endetarm (sau)
- E. coli (n=30) (per 100 cm2)
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Nesbakken, T. & Røtterud, O. J. 2002. "Hygienisk undersøkelse av slaktelinjer
for sau og lam i Norge“. Kjøttforum: Moderne kjøttkontroll fra bås til bord.

Overflatepasteurisering med varmt vann – lam.
Mean, CFU per slakt, slaktehastighet: 240/time
- Pasteuriserte slakt (n=90): 82o C i resirkulert vann i 8 sek.
- Kontrollgruppe (n=90)
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Sigrun J. Hauge et al. (in prep. for Int J Food Microbiol)
Figuren kan ikke benyttes uten samtykke gitt av Sigrun J. Hauge

Figuren gir bl.a. svar på spørsmålet fra Mattilsynet”I
hvilken grad er dekontaminering av slakt effektiv for å
redusere sykdomsfremkallende bakterier og totalt antall
bakterier på slakt i Norge i dag?”
• Alle vegetative bakterier på slakteoverflaten vil
reduseres i størrelsesorden 1 – 2 log-enheter
avhengig av teknologisk løsning, Gram negative vil
reduseres mer enn Gram positive bakterier

Forventet risikoreduksjon av de agens som anses som viktige
etter risikokarakteriseringen (Tabell 5 i risikovurderingen)
Dyreart

Agens

Inf.
dose

Alvorlighetsgrad av
sykdom hos
mennesker

Forekomst
på slakt
etter
nedkjøling

Sannsynlighet
for smitte via
kjøtt pr. i dag

Forventet risikoreduksjon etter
dekontaminering

Gris

Yersinia
enterocolitica

Høy

Middels

Ja

Ja

Ja, men begrenset
på grunn av få
humane tilfeller

STEC

Lav

Høy

Nei

Nei

Nei

Campylobacter

Lav

Middels

Nei

Nei

Nei

STEC

Lav

Høy

Sjelden

Mulig

Mulig

Campylobacter

Lav

Middels

Ja, men få

Svært liten

Nei

Cryptosporidium

Lav

Lav

Uviss

Ukjent

Ukjent

STEC

Lav

Høy

Ja, kan
forekomme

Ja

Ja

Campylobacter

Lav

Middels

Ja, men få

Liten

Nei

S. diarizonae

Høy

Lav/ubetydelig

Ja

Liten

Nei

Cryptosporidium

Lav

Lav

Uviss

Ukjent

Ukjent

Salmonella med
unntak av S.
diarizonae

Høy

Middels

Sjelden

Liten

Nei

Storfe

Sau

Alle

Hovedkonklusjoner
• Mange av slaktelinjene for sau har et design som bl. a.
ikke gir mulighet for rodding og hygienisk uttak av
tarm. Slaktehastigheten er også høy. De nevnte
forholdene medfører at slakthygienen generelt sett må
anses som dårligere enn for de andre dyreartene. Siden
det fins et reservoar når det gjelder STEC hos sau, vil
overflatepasteurisering av saueslakt kunne være et
viktig og effektivt trinn (CCP) for å redusere antall
STEC på slaktene og risiko for sykdom hos forbruker.

Hovedkonklusjoner forts.
• Overflatepasteurisering av slakt antas å ha størst
forebyggende effekt når det gjelder risiko for smitte av
zoonotiske smittestoffer i ikke-varmebehandlede,
spiseklare produkter.

Hovedkonklusjoner forts.
• Noe av den samme argumentasjonen (som for sau) kan
brukes når det gjelder STEC hos storfe, men her er
slaktehygienen noe bedre og vi har heller ikke
registrert utbrudd knyttet til storfekjøtt.

Hovedkonklusjoner forts.
Humane tilfeller: Yersiniose
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• God slaktehygiene når
det gjelder Yersinia
enterocolitica på
griseslakt synes
foreløpig tilstrekkelig.
• Antall yersiniosetilfeller hos mennesker
er redusert til ca. 50 –
100 pr. år og
overflatepasteurisering
vil her neppe gi målbar
effekt på folkehelsa

Basert på Nesbakken (manuskript i prep. for
The 10th International Symposium on Yersinia,
Recife, Brazil, October 23-27, 2010)

Hovedkonklusjoner forts.
• Overflatepasteurisering vil være ett tilleggstrinn, som
ikke kan erstatte god slaktehygiene og eksisterende
tiltak for å redusere forurensing.

Videre har faggruppen følgende vurderinger
• Et automatisk styrt pasteuriseringstrinn i kammer er
lett å kontrollere ved tid/temperatur som sammen med
kvaliteten på vannet kan dokumenteres via display
og/eller utskrift. Et slik prosesstrinn kan anses som CCP
i et HACCP-konsept.
• Bruk av manuelt dampsug er imidlertid meget
operatøravhengig og krever en overvåkning av
operatøren slik at pasteuriseringen gjennomføres
korrekt

Eksempel på effekt av håndholdt dampsug (steamvacuum) benyttet ved et norsk slakteri
• Reduksjon av E. coli var reell med en
median på 1,10 log CFU/ cm2 (95%
range: 0-2,10)
• Dette viser svingningene i effekt ved
bruk av dampsug og betydningen av at
operatøren bruker utstyret riktig og
på samme måte hele tida
(Bilde: Steenberg et al., 2006. Bildet kan ikke
benyttes uten samtykke)

Hassan, A. E. A. 2008, Master thesis: Effect of steam vacuum treatment on bacterial
quality of sheep and lamb carcasses, Norwegian School of Veterinary Science, Oslo

Videre har faggruppen følgende vurderinger forts.
• Ved overflatepasteurisering av drøvtyggerslakt i
kabinett vil behovet for en todelt varestrøm være
mindre. Overflatepasteurisering av risikoslakt
(nødslakt, skitne slaktedyr, pels-sau, sau som er klipt
hjemme, salmonellabesetninger, STEC-besetninger
o.s.v.) vil kunne redusere behovet for andre former for
avviksbehandling.

Videre har faggruppen følgende vurderinger forts.
• Fargeendringene ved overflatepasteurisering er
akseptable og reversible og kan styres ved
tid/temperatur.
• Bruk av resirkulert vann under styrte betingelser kan
måles fortløpende ved ledningsevne og/eller turbiditet
og holdes under gitte grenseverdier, og synes ikke å ha
betydning for forurensing av slakt eller miljø.

Videre har faggruppen følgende vurderinger forts.
• Ved å legge til 1 - 2 log-enheter til bakteriologiske
resultater etter overflatepasteurisering, oppnås et
tilnærmet korrekt uttrykk for slaktehygienen

Er det eksempler på at land har kunnet måle en
reduksjon av antall humane tilfeller av aktuelle
zoonotiske smittestoff etter innføring av
dekontaminering?
• Reduksjonen av antall tilfeller hos mennesker
forårsaket av E. coli O157:H7 i USA skyldes
sannsynligvis redusert forekomst i kjøttdeig og
kjøttprodukter i årene etter at hygienetiltakene ble
igangsatt, og dekontaminering av alle storfeslakt anses
som det viktigste tiltaket (CCP). Dekontamineringen er
i de fleste slakteriene foretatt ved
overflatepasteurisering med vann eller damp. Noen
slakterier har benyttet organiske syrer.

Noen stikkord knyttet til spørsmål fra Mattilsynet
og tema som ikke er besvart via konklusjoner og
lysbilder som er vist
• Kjøtt-teknologi
• Spredning av bakterier og aerosoler
• Resistens
• Datamangler

Last ned risikovurderingen fra www.vkm.no

http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6553&Content_6553=6187
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Takk for oppmerksomheten!

