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KOMMISJONSVEDTAK

av 8. juni 2001

om fastsettelse av regler for den regelmessige kontrollen av den alminnelige hygienen, som skal foretas av den 
driftsansvarlige ved en bedrift i samsvar med direktiv 64/433/EØF om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt 

kjøtt og direktiv 71/118/EØF om helseproblemer ved produksjon og markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(*)

[meddelt under nummer K(2001) 1561]

(2001/471/EF)

2003/EØS/23/35

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 64/433/EØF av 26. juli 1964 
om hygienekrav til produksjon og omsetning av ferskt kjøtt (1), 
sist endret ved direktiv 95/23/EF(2), særlig artikkel 10 nr. 2,

under henvisning til rådsdirektiv 71/118/EØF av 
15. februar 1971 om helseproblemer ved produksjon og 
markedsføring av ferskt fjørfekjøtt(3), sist endret ved direktiv 
97/79/EF(4), særlig artikkel 6 nr. 2, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Den driftsansvarlige ved en kjøttbedrift skal foreta 
regelmessige kontroller av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift. 

2) Kontrollen skal omfatte redskaper, anlegg og maskiner på 
alle produksjonstrinn og om nødvendig produktene. Den 
omfatter også mikrobiologiske undersøkelser. 

3) For å sikre en ensartet anvendelse må arten av disse 
kontrollene, deres hyppighet, samt prøvetakingsmetodene 
og metodene for bakteriologiske undersøkelser, 
fastsettes.

4) Disse metodene bør fastsettes på grunnlag av de nyeste 
metodene for risikoanalyse og kritiske kontrollpunkter 
(HACCP).

5) Bedriftens driftsansvarlige, eieren eller vedkommendes 
representant skal på anmodning fra offentlige myndigheter 
kunne gi den offentlige veterinæren opplysninger om 
arten, hyppigheten og resultatene av den kontrollen som 
er foretatt for dette formål.

6) Den offentlige veterinæren skal regelmessig analysere 
resultatene av de kontrollene som den driftsansvarlige 
ved bedriften foretar av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift. 

7) For små kjøttbedrifter kan det være vanskeligere å 
foreta de foreslåtte kontrollene på grunn av økonomiske 
begrensninger, personalmangel, mangel på sakkunnskap, 
utilstrekkelig infrastruktur eller andre relevante 
faktorer. Slike forhold kan objektivt være forskjellige i 
medlemsstatene. 

8) Det bør derfor være mulig med en lengre overgangsperiode 
for små bedrifter, forutsatt at de medlemsstatene som 
benytter seg av dette unntaket, gir Kommisjonen 
de opplysninger som er nødvendige, for å sikre at 
gjennomføringen ikke fører til konkurransevridning.

9) Tiltakene fastsatt i dette vedtak er i samsvar med uttalelse 
fra Den faste veterinærkomité —

(1)    EFT 121 av 29.7.1964, s. 2012/64.
(2)    EFT L 243 av 11.10.1995, s. 7.
(3)    EFT L 55 av 8.3.1971, s. 23.
(4)    EFT L 24 av 30.1.1998, s. 31.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 165 av 21.6.2001, s. 48, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 77/2002 av 25. juni 2002 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg I (Veterinære og plantesanitære forhold), 
se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 49 av 3.10.2002, 
s. 13.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

1. Den driftsansvarlige ved en kjøttbedrift skal foreta 
regelmessig kontroll av den alminnelige hygienen i 
produksjonen i sin bedrift ved å innføre og anvende en fast 
rutine som er utviklet i samsvar med HACCP-prinsippene 
nedenfor:

a) identifisere alle farer som skal forebygges, fjernes eller 
reduseres til et akseptabelt nivå,

b) identifisere de kritiske kontrollpunktene på det eller de 
trinn der det er svært viktig å føre kontroll for å forebygge 
eller fjerne en fare eller redusere den til et akseptabelt 
nivå,

c) fastsette kritiske grenseverdier ved kritiske kontrollpunkter, 
som skiller akseptable forhold fra uakseptable forhold, for 
å forebygge, fjerne eller redusere identifiserte farer,

d) fastsette og iverksette effektive rutiner for å overvåke de 
kritiske kontrollpunktene,

e) fastsette korrigerende tiltak når overvåkingen viser at et 
kritisk kontrollpunkt ikke er under kontroll,

f) fastsette rutiner for å kontrollere at tiltakene oppført 
i bokstav a)-e), er effektive. Kontrollrutinene skal 
gjennomføres regelmessig,

g) utferdige dokumenter og opprette registre som er tilpasset 
virksomhetens art og størrelse, for å vise at tiltakene 
oppført i bokstav a)-f), blir iverksatt på en effektiv måte, 
og for å lette de offisielle kontrollene.

2. Som en del av systemet nevnt i nr. 1, kan de 
driftsansvarlige ved kjøttbedrifter bruke retningslinjer for god 
praksis som er vurdert av vedkommende myndigheter.

Artikkel 2

De mikrobiologiske undersøkelsene nevnt i artikkel 10 nr. 2 i 
direktiv 64/433/EØF, skal utføres av den driftsansvarlige etter 
framgangsmåten fastsatt i vedlegget.

Prøvene skal tas fra de stedene der risikoen for mikrobiologisk 
forurensning er størst.

Det kan benyttes andre framgangsmåter enn dem som er 
beskrevet i vedlegget, når det på tilfredsstillende vis godtgjøres 
overfor vedkommende myndigheter at disse framgangsmåtene 
minst tilsvarer framgangsmåten i vedlegget.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal påse at kjøttbedrifter innfører kravene 
i dette vedtak senest 12 måneder etter den dato da vedtaket 
er gjort. Medlemsstatene kan imidlertid beslutte å gi små 
kjøttbedrifter en frist på opptil 24 måneder, forutsatt at de på 
forhånd underretter Kommisjonen om hvilke vilkår de har til 
hensikt å anvende for dette unntaket.

Artikkel 4

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 8. juni 2001.

 For Kommisjonen

 David BYRNE

 Medlem av Kommisjonen
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VEDLEGG

1. BAKTERIOLOGISK PRØVETAKING AV SKROTTER (STORFE, SVIN, SAUER, GEITER 
OG HESTER) I SLAKTERIER

I denne veiledningen beskrives den bakteriologiske vurderingen av skrottenes overflate. Den omfatter prøvetaking, 
behandling av prøvene og presentasjon av resultatene.

PRØVETAKINGSMETODE

Til den destruktive metoden skal det tas fire vevsprøver som samlet utgjør 20 cm2. Disse skal tas fra skrotten etter 
slaktemessig behandling, men før kjøling tar til. Vevsstykker kan tas ved hjelp av et sterilt korkbor (2,5 cm) eller ved å 
skjære en skive på 5 cm2 som er høyst 5 mm tykk av skrotten med et sterilt instrument. Prøvene må plasseres aseptisk 
i en prøvebeholder eller i en fortynningspose av plast på slakteriet, overføres til laboratoriet og deretter homogeniseres 
(i en stomacher eller blander). 

Dersom det brukes en ikke-destruktiv metode, må vattpinnene fuktes før prøvene tas. Det bør brukes et fortynningsmiddel 
av 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl som steril buljong for å fukte vattpinnene. Det området som svaberprøvene omfatter, 
bør dekke minst 100 cm2 per prøvetakingssted. Vattpinnen bør fuktes i fortynningsmiddelet i minst 5 sekunder og 
gnis først vertikalt, deretter horisontalt og til slutt diagonalt i minst 20 sekunder over hele den overflaten av kjøttet 
som er avgrenset av en mal. Det må gnis så hardt som mulig. Etter at det er brukt en våt vattpinne, skal den samme 
prøvetakingsmetoden gjentas med en tørr vattpinne. For at det skal være mulig å sammenligne resultatene, må den 
samme teknikken benyttes ned til minste detalj for alle prøver og skrotter og på alle prøvetakingsdager.

STEDER DER DET KAN TAS UT PRØVER FRA SKROTTER

(se figurene)

Disse stedene egner seg vanligvis for prosesskontroll:

Storfe: Nakke, bryst, flanke og lår (figur 1).

Sau, geit: Flanke, siden av bryststykke, bryststykke og bryst.

Svin: Rygg, kjeve (eller kinn), skinke og bryst (figur 2).

Hest: Flanke, bryststykke, rygg og lår.
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Dersom det på grunn av slaktemetoden på et bestemt anlegg er påvist at det sannsynligvis er andre steder som er mer 
forurenset, kan det imidlertid i samråd med den offentlige veterinæren brukes alternative steder. I slike tilfeller kan 
disse andre stedene brukes til prøvetaking.

PRØVETAKINGSMETODE OG ANTALL PRØVER SOM SKAL TAS

Det bør tas prøver av mellom 5 og 10 skrotter på én enkelt dag hver uke. Hyppigheten kan reduseres til prøvetaking 
hver fjortende dag dersom det oppnås tilfredsstillende resultater i seks uker etter hverandre. Prøvetakingsdagen bør 
endres hver uke for å sikre at alle dagene i uken blir dekket. Den offentlige veterinæren skal avgjøre hvor hyppig det 
skal foretas prøvetaking i bedrifter med lav kapasitet i henhold til artikkel 4 i direktiv 64/433/EØF, og i bedrifter som 
ikke driver på heltid. Denne avgjørelsen skal tas på grunnlag av hvordan veterinæren bedømmer hygienestandarden 
for slakting på hvert anlegg.

Det skal tas én prøve fra fire steder på hver skrott etter halve slaktedagen og før kjølingen tar til. Identifikasjon av 
skrotten, dato og klokkeslett for prøvetakingen skal registreres for hver prøve. Prøvene skal grupperes etter de ulike 
prøvetakingsstedene (dvs. lår, flanke, bryststykke og nakke) på skrottene, før de undersøkes. Dersom resultatene fra 
undersøkelsen ikke er akseptable og korrigerende tiltak ikke fører til bedre hygiene, skal det ikke samles inn flere prøver 
før problemene med den slaktemessige behandlingen er løst.

MIKROBIOLOGISK METODE TIL UNDERSØKELSE AV PRØVENE

Prøver som er tatt med den destruktive metoden, eller svaberprøver som er tatt med den ikke-destruktive metoden, skal 
oppbevares nedkjølt ved 4 °C til de undersøkes. Prøvene skal homogeniseres i en fortynningspose av plast i minst to 
minutter i 100 ml fortynningsmedium (dvs. 0,1 % bufret peptonvann, 0,9 % natriumkloridløsning) i en stomacher ved 
ca. 250 omdreininger eller homogeniseres i en blander. Svaberprøvene kan eventuelt ristes kraftig i fortynningsmediet. 
Prøvene skal undersøkes innen 24 timer etter at de er tatt.

Fortynning før kulturer plasseres på glassplaten, skal utføres i ti trinn i en løsning av 0,1 % pepton + 0,85 % NaCl. 
Svaberprøvesuspensjonen og den homogeniserte kjøttsuspensjonen i stomacherposen er ikke en fortynning og skal ved 
beregningen anses som 10°-fortynningen.

Ved analysen bestemmes totalt kimtall og enterobacteriaceae. Dersom vedkommende myndigheter godkjenner det, og 
etter at det er fastsatt relevante kriterier for det, kan imidlertid E. coli-tellinger benyttes i stedet for enterobacteriaceae-
tellinger.

I tillegg til de nevnte metodene, kan det også benyttes ISO-metoder for å undersøke prøver. Det kan benyttes andre 
kvantitative metoder for å analysere de ovennevnte bakteriene, dersom metodene er godkjent av CEN eller et anerkjent 
vitenskapelig organ, og etter at de er godkjent av vedkommende myndighet.

REGISTRERING

Alle prøveresultater skal registreres som kolonidannende enheter (kde) per cm2 overflateareal. For at resultatene 
skal kunne vurderes, må dataene framstilles i form av prosesskontrollskjemaer eller -tabeller som minst inneholder 
prøveresultatene fra de siste 13 ukene i rekkefølge. De registrerte dataene skal inneholde opplysninger om type, 
opprinnelse og identifikasjon, dato og klokkeslett for prøvetakingen, navnet på personen som tok prøven, navn og 
adresse på laboratoriet som analyserte prøven, dato for undersøkelsen av prøvene i laboratoriet og opplysninger om den 
metoden som ble benyttet, herunder poding av ulike agarer, inkubasjonstemperatur, tid og resultater uttrykt som antall 
kde per skål som er brukt til å beregne resultatet i kde/cm2 overflateareal.

En ansvarlig person fra laboratoriet bør skrive under på de registrerte dataene.

Dokumentene skal oppbevares i bedriften i minst 18 måneder og skal på anmodning framlegges for den offentlige 
veterinæren.

MIKROBIOLOGISKE KRITERIER FOR RESULTATER AV ANALYSER AV PRØVER TATT MED DESTRUKTIV 
METODE (tabell 1)

De daglige logaritmiske gjennomsnittsverdiene skal fordeles på én av tre kategorier for at resultatene av prosesskontrollen 
skal kunne evalueres: akseptabel, marginal og uakseptabel. M og m angir de øvre grensene for kategoriene marginal og 
akseptabel for prøver tatt med den destruktive metoden.

For å oppnå en standardisering på området, og for å gjøre det enklere å opprette en pålitelig referansedatabase, er det 
svært viktig å bruke den mest pålitelige metoden som er tilgjengelig. Derfor er det viktig å huske at prøvetaking med 
vattpinner fjerner bare en liten del (ofte 20 % eller mindre) av hele floraen som finnes på kjøttets overflate. Det er derfor 
bare en indikator på hygienen på overflaten.

Der det benyttes andre metoder enn den destruktive, må de mikrobiologiske kriteriene fastsettes individuelt for hver 
metode som benyttes, slik at de kan sammenlignes med den destruktive metoden og godkjennes av vedkommende 
myndighet.

VERIFISERINGSKRITERIER

Prøveresultatene skal kategoriseres etter de respektive mikrobiologiske kriteriene i samme rekkefølge som 
prøvetakingen blir utført. For hvert nye prøveresultat blir verifiseringskriteriene anvendt på nytt for å evaluere status 
for prosesskontrollen med hensyn til fekal forurensning og hygiene. Ved et uakseptabelt resultat, eller ved tendenser 
til marginalresultater som ikke er tilfredsstillende, skal prosesskontrollene gjennomgås på nytt for om mulig å finne 
årsaken til dette, for å hindre at det gjentar seg.
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TILBAKEMELDING

Resultatene av prøvene skal meddeles det ansvarlige personalet så raskt som mulig. Resultatene skal brukes til 
å opprettholde og bedre standarden for slaktehygiene. Årsakene til dårlige resultater bør oppklares i samråd med 
slakteripersonalet, og man kan se nærmere på disse faktorene: 1) dårlige arbeidsrutiner, 2) manglende eller mangelfull 
opplæring og/eller veiledning, 3) bruk av uegnede materialer og kjemikalier til rengjøring og/eller desinfisering, 4) 
mangelfullt vedlikehold av rengjøringsutstyr og 5) mangelfullt tilsyn.

Tabell 1

Daglige logaritmiske gjennomsnittsverdier for marginale og uakseptable resultater av bakterieprøver på storfe, svin, 
sauer, geiter og hester (kde/cm2) når det gjelder prøver tatt med den destruktive metoden.

Akseptabelt Marginalt
 (> m men ≤ M)

Uakseptabelt 
(> M)

Storfe/sau/
geit/hest

Svin Storfe/svin/sau/geit/hest Storfe/svin/sau/geit/hest

Totalt kimtall 
(TVC)

< 3,5 log < 4,0 log < 3,5 log (svin: < 4,0 log)
– 5,0 log

> 5,0 log

Enterobacteriaceae < 1,5 log < 2,0 log 1,5 log (svin: 2,0 log)
– 2,5 log (svin: 3,0 log)

> 2,5 log
(svin: > 3,0 log)

2. BAKTERIOLOGISK PRØVETAKING FOR KONTROLL AV RENGJØRING OG 
DESINFISERING I SLAKTERIER OG NEDSKJÆRINGSANLEGG 

Den bakteriologiske prøvetakingen som er beskrevet, skal foretas i samsvar med standardforskriftene for hygiene 
(sanitation standard operating procedures — SSOP) som inneholder nærmere bestemmelser om de hygienekontrollene 
som skal utføres før driftsstart på de områdene som direkte påvirker produkthygienen.

PRØVETAKINGSMETODE

I denne veiledningen beskrives kontaktskålmetoden og avskrapingsmetoden. Disse metodene kan bare brukes til å 
undersøke overflater som er rengjort og desinfisert, og som er tørre, flate, jevne og store nok.

Metodene skal alltid benyttes før produksjonen starter, aldri mens produksjonen pågår. Dersom det finnes synlig skitt, 
anses rengjøringen for uakseptabel uten at det er nødvendig å foreta noen mikrobiologisk vurdering.

Denne metoden egner seg ikke til prøvetaking av kjøtt eller kjøttprodukter.

Andre metoder som gir tilsvarende garantier, kan benyttes etter at de er godkjent av vedkommende myndigheter.

KONTAKTAGARMETODE

Ved kontaktagarmetoden blir små plastskåler med lokk (med en indre diameter på 5,0 cm) fylt med kimtallsagar (i 
samsvar med ISO, siste utgave) og skåler fylt med rødfiolett galleagar med glukose (i samsvar med ISO, siste utgave) 
trykt mot hvert prøvetakingssted og deretter inkubert. Kontaktflaten på hver skål er 20 cm2.

Etter at agaren er framstilt, kan den oppbevares i ca. tre måneder dersom den oppbevares ved 2-4 ºC i lukkede flasker. 
Rett før skålene framstilles, må den aktuelle agaren smeltes ved oppbevaring til 100 ºC og avkjøles til 46-48 ºC. Skålene 
skal settes i en sterilbenk og fylles med agar til det dannes en konveks overflate. De framstilte skålene må tørkes før 
bruk. Dette gjøres ved at de inkuberes opp ned ved 37 °C over natten. Dermed kontrolleres det også om det er oppstått 
noen forurensning under framstillingen. Skåler med synlige kolonier skal kasseres.

Skålene kan oppbevares i én uke ved 2-4 °C dersom de oppbevares i forseglede plastposer.

AVSKRAPINGSMETODE

Prøvene skal tas med vattpinner som er fuktet med 1 ml 0,1 % NaCl-peptonløsning (8,5 g NaCl, 1 g trypton 
kaseinpepton, 0,1 % agar og 1 000 ml destillert vann) fra en overflate som helst skal utgjøre 20 cm2, og som er avgrenset 
av en steril mal. Dersom prøvetakingen foregår etter rengjøring og desinfisering, bør den løsningen vattpinnene fuktes i, 
tilsettes 30 g/l Tween 80 og 3 g/l lecitin (eller andre produkter med tilsvarende virkning). På våte områder kan det være 
tilstrekkelig med tørre vattpinner.

Vattpinnene bør holdes med en steril tang, og overflaten som prøven tas fra, skal gnis 10 ganger ovenfra og ned med 
et fast trykk mot overflaten. Vattpinnene skal samles i en flaske som inneholder 40 ml bufret pepton med 0,1 % agar-
saltløsning. Svaberprøvene skal oppbevares nedkjølt ved 4 ºC til de skal bearbeides videre. Rist flasken kraftig før 
innholdet fortynnes i ti trinn i 40 ml 0,1 % NaCl-peptonløsning etterfulgt av en mikrobiologisk undersøkelse (f.eks. ved 
at løsningen påføres dråpevis [drop-plating technique]).
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HYPPIGHET

I et tidsrom på to uker skal det alltid tas minst 10 prøver eller høyst 30 prøver dersom produksjonslokalet er stort. 
Det bør tas tre prøver av store gjenstander. Dersom resultatene er tilfredsstillende over et visst tidsrom, kan prøvene 
tas mindre hyppig etter avtale med den offentlige veterinæren. De stedene som bør vies størst oppmerksomhet, er de 
områdene som vil, eller kanskje vil komme i kontakt med produktet. Omtrent to tredeler av det samlede antall prøver 
bør tas fra overflater som kommer i kontakt med næringsmidler.

For å sikre at alle overflater blir undersøkt i løpet av en måned, bør det settes opp et skjema over hvilke overflater det 
skal tas prøver av på hvilke dager. Resultatene skal registreres, og det skal regelmessig utarbeides søylediagrammer 
for å vise utviklingen over tid.

TRANSPORT

De brukte kontaktskålene trenger ikke å avkjøles under transport og før inkubasjonen.

Svaberprøvene skal holdes avkjølt ved 4 ºC til de skal bearbeides videre.

BAKTERIOLOGISKE METODER

I tillegg til de metodene som er beskrevet her, kan det brukes ISO-metoder.

Bakterietallene skal registreres som antall organismer per cm2 overflate. Podede kimtallsagarskåler og agarkontaktskåler 
skal inkuberes i 24 timer ved 37 ºC ± 1 ºC under aerobe forhold med henblikk på totalt kimtall (TVC). Dette skal utføres 
innen to timer etter prøvetakingen. Antall bakteriekolonier skal telles og registreres.

Ved en kvantitativ beregning av enterobacteriaceae skal det brukes rødfiolett galleagar med glukose. Inkubasjon av 
podede skåler og agarkontaktskåler må påbegynnes innen to timer etter prøvetakingen under aerobe forhold. Etter 
24 timers inkubasjon ved 37 ºC ± 1 ºC, skal skålene undersøkes for vekst av enterobacteriaceae.

Ved analysen bestemmes totalt kimtall. Prøvetaking med henblikk på enterobacteriaceae er frivillig, med mindre den 
offentlige veterinæren krever det.

PRØVETAKINGSSTEDER

Disse stedene kan for eksempel velges som prøvetakingssteder: utstyr til sterilisering av kniver, kniver (i skjøten 
mellom blad og skaft), stikkekniver til avblødning, elastrator-pinsetter, skåldekar, maskiner for å skjære løs og lukke 
endetarmen, skrapebord (svin), sagblad og økser, utstyr til flåing av storfe, andre redskaper beregnet på slaktemessig 
behandling av skrotter, skrapemaskin, kroker og beholdere til transport, transportbånd, forklær, skjærebord, svingdører 
dersom disse berøres av skrottene når de passerer, sjakter til organer beregnet på bruk i næringsmidler, deler av 
slaktelinjen som ofte berøres av skrotter, innretninger i taket som det kan dryppe fukt fra osv.

BEREGNING AV RESULTATENE

Resultatene fra agarkontaktskålene og for totalt kimtall og enterobacteriaceae-tellingene fra svaberprøvene skal føres 
opp på et registreringsskjema. Når det gjelder å evaluere prosesskontrollen av rengjøring og desinfisering, er det bare 
fastsatt to kategorier for totalt kimtall og enterobacteriaceae: Akseptabel og uakseptabel. Det akseptable området for 
antall kolonier på en agarkontaktskål og antall kolonier når det gjelder totalt kimtall eller enterobacteriaceae (resultater 
fra svaberprøvene), er vist i tabell 2.

Tabell 2

Gjennomsnittsverdier for antall kolonier ved prøvetaking fra overflater

Akseptabelt Uakseptabelt

Totalt kimtall (TVC) 0-10/cm2 >10/cm2

Enterobacteriaceae 0-1/cm2 >1/cm2

TILBAKEMELDING

Resultatene av prøvene skal meddeles det ansvarlige personalet så raskt som mulig. Resultatene skal brukes til å 
opprettholde og bedre standarden for rengjøring og desinfisering. Årsakene til dårlige resultater bør oppklares i samråd 
med rengjøringspersonalet, og man kan se nærmere på disse faktorene: 1) manglende eller mangelfull opplæring og/eller 
veiledning, 2) bruk av uegnede materialer og kjemikalier til rengjøring og/eller desinfisering, 3) mangelfullt vedlikehold 
av rengjøringsutstyr, 4) mangelfullt tilsyn.

 


