
 

Rene, friske fødevarer i 

Danmark? 
Danskernes mad er blevet global. Hvor vi før 

spiste efter årstiderne, kan vi nu året rundt 

købe de samme madvarer i supermarkedet, 

importeret fra hele verden. Men er det sikkert? 
●●● 

 

Af Kasper Krogh og Simon Bendtsen 

Redigeret af Philip Dam 
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10.000 danskere er de 

seneste år blevet syge af 

frugt og grønt, men 

kontrollen er langsom 

Spis grønt. Når Fødevarestyrelsen trækker 

frugt og grønt med farlige bakterier 

tilbage, sker det ofte for sent: Varerne er 

allerede solgt og spist af danske 

forbrugere. Kontrollen er for langsom, 

lyder kritikken. er frugt r det spist af som, 

Af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

30.09.2012 

Ca. 10.000 danskere menes i de seneste år 

at være blevet syge af at spise frugt og 

grønt importeret fra udlandet. Det svarer 

til hvert femte fødevarebårne 

sygdomstilfælde herhjemme, og andelen 

er stigende. 

Men hver tredje gang en vare 

tilbagekaldes med salmonella, 

campylobacter eller pesticidrester fra 

sprøjtegifte, sker det først, når den 

bakteriefyldte frugt og grønt er både købt 

og spist af danske forbrugere. Det fremgår 

af en gennemgang af Fødevarestyrelsens 

tilbagetrækninger af frugt og grønt i 

perioden fra 2006 til nu, som Berlingske 

har foretaget. 

»Kontrolsystemerne er ikke fulgt med det 

stigende antal udbrud med frugt og grønt,« 

siger professor Jeffrey Hoorfar ved DTU 

Fødevareinstituttet. 

Fødevarestyrelsens beredskabschef, Kim 

Sigsgaard, siger:  

»Det er selvfølgelig uheldigt, at tingene 

har været i handelen i nogen tid, når de 

trækkes tilbage. Men grundlæggende er 

det virksomhedernes ansvar, at varerne 

derude er i orden. Vi arbejder hurtigt, så 

snart vi har resultaterne.« 

Men supermarkederne har ikke tid til at 

vente på svar, forklarer kvalitetschef i 

Coop, Karin Frøidt:  

»På langt de fleste varer kan vi ikke 

afvente svaret på prøverne. Særligt med 

frugt og grønt er vi nødt til at få varerne 

ud i butikkerne hurtigt, så de bevarer 

friskheden. Hvis vi i vores stikprøver så 

opdager bakterier eller pesticidrester, som 

ikke bør være der, trækker vi selvfølgelig 

varen retur hurtigst muligt.« 

Berlingske afdækker her, hvordan det i 

forbindelse med sidste års største 

salmonellaudbrud tog fødevarekontrollen 

mere end en måned at spore smittekilden, 

som var et parti italienske tomater. Fordi 

der gik så lang tid, kunne den italienske 

producent og grossist frikende sig selv. 

Fødevareminister Mette Gjerskov ( S) 

siger:  

»Det er virksomhedernes ansvar, at de 

ikke sælger noget, der er farligt. Når vi 

taler om frugt og grønt, er det vanskeligt 

at gøre det hurtigere, da det 

er fødevarer med kort holdbarhed.«  

 

Note: (Fødevarestyrelsen havde 

oprindeligt vurderet, at der ikke var ca. 

10.000 syge danskere, men derimod 

45.000 danskere. Tallet i den oprindelige 

artikel er derfor rettet fra 45.000 til 

10.000)  
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 Det største udbrud 

Årstiderne er ophævet i supermarkedet. 

Året rundt køber vi friske grøntsager og 

frugter fra hele verden. Med importen af 

grønt kan følge farlige bakterier. Samtidig 

halter fødevarekontrollen, og ofte spores 

bakterierne for sent. Som da 43 danskere 

sidste år blev alvorligt syge. 

Af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

30.09.2012 

Barnet ville ud. Presseveerne var kraftige 

og kom med korte mellemrum. Hun 

lænede sig op ad væggen i elevatoren, 

mens endnu en smertebølge jagede hen 

over maven. 

Det burde ikke være nu. Det var første 

barn, før termin, og da hun havde ringet til 

sygehuset med kraftige mavekramper, 

havde hun fået besked på at tage et varmt 

bad og blive hjemme. For uden veer, 

ingen adgang til fødegangen. 

Hun græd i et kvarter under bruseren, før 

hun og kæresten besluttede sig og 

alligevel kørte ind mod Horsens Sygehus. 

I bilen kom veerne. Da de nåede 

elevatoren, var veerne så kraftige, at Lotte 

Rosendal var i tvivl, om fødslen var i 

gang. 

Jordemoderen var mere rolig. 

»Så stærkt går det aldrig, det går i sig 

selv,« sagde hun. 

Men presseveerne kom igen med det 

samme. Jordemoderen satte en sensor om 

maven på Lotte for at måle veernes 

mellemrum, men nålen vibre rede i ét stort 

udslag. Der kom mere personale ind på 

stuen. Lotte var i sit livs kamp, gispende, 

skrigende. Pludselig lyden af et 

barneskrig. De lagde pigen på hendes 

mave. Lotte Rosendal var blevet mor. 45 

minutter efter, at hun kom ind på 

hospitalet. 

Det var svært at forstå, og det var slet ikke 

blevet den gode oplevelse, hun havde 

forestillet sig. Hvorfor var det gået så 

stærkt? Pigen skulle hedde Naia. Hun var 

smuk, velskabt og upåvirket af den raket 

fart, hun var kommet til verden med. Lotte 

Rosendal og Naia blev på barselsgangen i 

to dage for at samle kræfter. Men natten 

før de skulle hjem, begyndte Lotte 

Rosendal at ryste af kulde, og selv en 

ekstra dyne hjalp ikke. En læge mente, det 

var influenza, men tog en blodprøve, før 

Lotte og Naia fik lov at tage hjem. 

Morgenen efter blev Lotte Rosendal kaldt 

ind igen. Hendes infektionstal var 

tårnhøje, så lægerne scannede hende og 

mente, at der sad rester fra moderkagen i 

livmoderen. Der skulle en udskrabning til. 

Bagefter var Lotte Rosendal udmattet, og i 

løbet af natten steg hendes feber til over 

40. Hun talte i vildelser og rystede. Lotte 

Rosendal har svært ved at skelne dagene 

fra hinanden. Men hun husker, at der blev 

taget mange blodprøver, og at lægerne 

endelig fandt svar på, hvorfor hun var så 

syg: Hun havde salmonella. Den havde 

ikke kun ramt hendes mave, men arbejdet 

i kroppen i ugevis og udløst en 

blodforgiftning. 

Det var sket, mens Lotte Rosendal var 

højgravid. Lægerne mente, at 

salmonellaen havde udløst den eksplosive 

fødsel. 
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Hendes krop havde skubbet Naia ud før 

tid, for at beskytte barnet. 

 

UD OVER LANGEBRO, lige efter 

Radissonhotellet og til højre på Amager 

Boulevard ligger en imposant, hvidpudset 

villa, der i mere end et århundrede har 

huset Statens Serum Institut. Det var 

herfra, dr. Thorvald Madsen i begyndelsen 

af 1900-tallet udtrak serum fra heste og 

brugte det til difteri-vacciner. I dag er 

hestesprøjterne afløst af elektroniske 

mikroskoper og petriskåle, og fra anden 

sal i bygning 92 styres Danmarks 

beredskab mod smitsomme sygdomme og 

epidemier. Det er hertil, læger og 

hospitaler landet over sender 

prøveresultater, hvis de har mistanke om, 

at en patient er blevet alvorligt syg, og at 

smitten stammer fra et større 

sygdomsudbrud. 

22. september 2011 modtog afdelingen en 

e-mail: »Vi har netop serotypet 

Salmonella Strathcona fra tre patienter: 

Hillerød - T65270, Hvidovre - 

M20194blod/ T65273 fæces samt Herning 

- W9761. 

Denne serotype er ekstremt sjælden. 

Den geografiske spredning på tilfældene 

er betænkelig.«  

For det utrænede øje er mailen klinisk, tør 

og lettere uforståelig. Men for Steen 

Ethelberg, der er seniorforsker i 

afdelingen, var den en bombe. Den fortalte 

ham, at tre danske patienter var blevet så 

alvorligt syge, at en læge havde testet 

deres blod eller afføring. Og i alle tre 

prøver var der Salmonella Strathcona. 

Den er ikke en hyppig gæst som 

Salmonella Typhimurium eller Salmonella 

Enteritidis, der hvert år sender tusinder af 

danskere på toilettet og under dynen med 

diarre, mavekramper og feber. 

Salmonella Strathcona hører til de mest 

sjældne af de ca. 2.500 kendte 

salmonellatyper. 

Kun to personer har tidligere haft den i 

Europa, for år tilbage. At tre patienter i 

Hillerød, Hvidovre og Herning på samme 

tid var smittet med Salmonella Strathcona 

var ikke bare »betænkeligt«, som der stod 

i mailen. Steen Ethelberg vidste, at når 

noget så sjældent ramte tre danskere 

samtidig, måtte et usædvanligt udbrud 

være i gang. 

 

DANSKERNES MAD er blevet global. 

Årstiderne er ophævet i supermarkedet, 

hvor vi året rundt, november eller juni, 

hver dag forventer at finde de samme, 

friske grøntsager og frugter. Derfor kan vi 

året rundt købe blåbær fra Chile, asparges 

fra Peru eller æbler fra New Zealand. 

Efterspørgslen har mangedoblet importen 

af udenlandsk frugt og grønt, og f. eks. 

importeres der hvert år 45 millioner kilo 

tomater og 73 millioner kilo æbler til 

Danmark. Den udvikling har fået alvorlige 

konsekvenser for fødevaresikkerheden 

herhjemme. 

For der kan følge blinde passagerer med. 

Små mikrober og sygdomsfremkaldende 

bak terier kan sidde i den importerede 

frugt og grønt. Ting som salmonella, 

campylobacter, listeria og pesticider, der 

kan gøre os alvorligt syge. Og som gør os 

syge. Som Steen Ethelberg fra 



 

 6 

 
 

Seruminstituttet udtrykker det: »Hvor man 

tidligere fik rejsediarré på ferien, kan man 

nu få den herhjemme. 

Der er mere frisk grønt fra eksotiske lande 

i supermarkederne, og der er langt større 

risiko ved varer, man får ind fra Kenya, 

end dem vi får fra Nordsjælland.« 

Fødevarestyrelsen understreger, at det 

grundlæggende er sundt at spise frugt og 

grønt. Men styrelsen har fra 2005 til 2010 

registreret 24 sygdomsudbrud, hvor frugt 

og grønt gjorde danskere syge. Officielt 

blev 2.275 registreret syge i de udbrud, 

men det reelle tal vurderes at være 

væsentligt højere, så op til 10.000 

danskere har været ramt. 

Det alene i de kendte udbrud. I samtlige 

sygdomsudbrud med frugt og grønt i 

Danmark siden 2005 har smittekilden 

været frugt eller grønt fra udlandet. Det 

skyldes, at vi importerer mere fra lande, 

hvor landmænd bruger forurenet vand 

med bakterier fra dyr eller kloakker til at 

vande markerne med. Men også at vi 

spiser mere af det grønne. Godt nok ikke 

de daglige 600 gram, som kostrådet siger, 

men et øget fokus på sundhed har betydet, 

at danskerne generelt spiser mere og mere 

frugt og grønt. 

»Danskerne har traditionelt været 

kødelskere, og derfor har det fyldt mest 

tidligere i sygdomsbilledet. Men nu spiser 

folk langt grønnere, vi spiser mere 

importeret grønt, og rawfood er begyndt at 

slå igennem. I USA, hvor sundhedsbølgen 

stammer fra, er smitte fra frugt og grønt 

det største problem for føde 

varesikkerheden. Vi forventer derfor, at 

problematikken vil tiltage herhjemme,« 

siger Jeffrey Hoorfar, professor ved DTU 

Fødevareinstituttet. 

2011 var et skrækår på det område. 

Alene i første halvår af 2011 var der ti 

sygdomsudbrud og 297 syge i Danmark. 

Igen et tal, der kan ganges med faktor 20. 

Men værst var det i Tyskland, hvor 50 

mennesker døde, 900 fik nyresvigt og 

flere end 3.000, primært tyske, patienter 

blev alvorligt syge, da de spiste VTEC-

inficerede bukkehornspirer fra en tysk 

producent. 

Efter at danske agurker, tomater og salat i 

første omgang var under mistanke, viste 

smitten og de inficerede bukkehornfrø sig 

at stamme fra Egypten. 

 

LOTTE ROSENDAL BLEV PATIENT 

nummer 14 med Salmonella Strathcona, 

som Statens Serum Institut registrerede. 

Det skete den 6. oktober 2011, hvor fem 

nye tilfælde tikkede ind. Udbruddet var nu 

landsdækkende, og samtidig var ni 

patienter meldt smittet i Tyskland med 

samme salmonella. 

Gennem to uger havde Statens Serum 

Institut, Fødevarestyrelsen og DTU 

Fødevareinstituttet forsøgt at spore 

smittekilden. Men uden held. Altså kunne 

den fødevare, som formentlig var årsag til 

sygdomsudbruddet - uanset om det var 

fugl, fisk eller frugt - fortsat købes og 

spises af danskere landet over. 

Statens Serum Institut havde interviewet 

samtlige patienter om, hvad de havde 

spist, drukket og gjort i tre uger, før de 

blev syge: Har du været på rejse? Har du 

spist på restaurant, take-away, i kantinen 

eller ved en pølsevogn? Har du spist 



 

 7 

 
 

kylling, æg, oksekød? Og så videre 

Interviewene gav ikke noget entydigt svar. 

Men de viste dog, at patienterne var hårdt 

ramt med høj feber, diarre med 20-30 

toiletbesøg om dagen og indlæggelser på 

hospitalet. De mest gængse smittekilder - 

charterrejser, sportsstævner og kantiner - 

blev udelukket. Og de mest almindelige 

kødtyper som kylling og oksekød var 

heller ikke skurken. Der var lidt flere 

kvinder end mænd blandt de syge. Og de 

smittede spiste ikke så meget kød og 

pålæg, som gennemsnitsdanskeren. 

Til gengæld spiste de mere frugt og grønt, 

og mistanken blev derfor rettet den vej. 

Men om smitten kom fra vindruer, salat, 

eller noget helt tredje, kunne Steen 

Ethelberg ikke se. Eneste klare 

fællesnævner i de mange interview var, at 

de smittede havde handlet i supermarkeds 

kæden Rema1000. Hvis man kunne spore, 

hvad de havde købt der, kunne man måske 

spore smittekilden. 

Alle de syge fik derfor endnu et opkald. 

Også Lotte Rosendal, som på det 

tidspunkt - efter fire uger på hospitalet og 

på antibiotika - var ved at få kræfterne 

igen. Hun blev bedt om at logge på sin 

netbank og se, hvornår hun havde handlet 

der. Ud fra de oplysninger kunne 

Rema1000 i en central database finde 

kasseboner fra indkøbene og sende dem til 

Statens Serum Institut. 

Det var tidskrævende, og mens 

myndighederne søgte efter smittekilden, 

skred efteråret frem, og 

sygdomsudbruddet gik i sig selv. Den 

sidste danske patient, nr. 43, blev 

registreret i midten af oktober 2011. 

Kontrolsystemet havde arbejdet så 

langsomt, at den vare, som havde gjort 

mindst 43 danskere alvorligt syge, havde 

nået at være til salg i adskillige uger og 

formentligt var spist af flere hundrede 

danskere. Uden at hverken 

supermarkedernes egenkontrol eller 

Fødevarestyrelsens kontroller havde 

opfanget, at varen indeholdt Salmonella 

Strathcona. 

Det er langtfra et enestående problem. 

Berlingske har gennemgået de sager med 

frugt og grønt siden 2006, hvor et 

supermarked, en importør eller 

Fødevarestyrelsen har tilbagetrukket en 

vare, fordi der blev fundet farlige ting som 

salmonella, campylobacter, listeria eller 

pesticider i. 

I hver tredje sag sker tilbagetrækningen 

først alt for sent, når intetanende danskere 

har nået at købe og spise varen. 

25. OKTOBER VAR Fødevarestyrelsen 

og Statens Serum Institut overbeviste om, 

at smitten måtte stamme fra et produkt fra 

Rema1000. Otte ud af ti sygdomsramte 

familier havde købt samme vare i 

grøntafdelingen: Italienske cherrytomater 

af typen Datterino til ti kr. kassen. 

Rema1000 havde fået leveret 19.800 kilo 

tomater fra en tomatproducent på Sicilien, 

via en grossist i Verona. Tomaterne havde 

været til salg i Rema1000 over hele 

Danmark i den periode, hvor danskere 

blev syge. Producenten havde i samme 

periode leveret samme type tomat til 

supermarkeder i Tyskland og Østrig, hvor 

der også var dukket Strathcona-patienter 

op. 
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Men myndighederne stod tilbage med et 

stort problem: Skurken var fundet, men 

beviserne var væk. 

Selv om Fødevarestyrelsen og 

Seruminstituttet var sikre på, at de 

sicilianske tomater var smittekilden til 

2011s største salmonella udbrud, kunne de 

ikke endegyldigt bevise det. Det havde 

taget så lang tid - mere end en måned - at 

finde frem til smittekilden, at tomaterne 

for længst enten var spist eller fordærvet, 

og det var derfor umuligt at teste og 

fremvise det endegyldige bevis; en 

Datterino-tomat med Salmonella 

Strathcona på. 

Af samme årsag hemmeligholdt de danske 

myndigheder navnet på den italienske 

leverandør og tomatproducent, da 

offentligheden i november 2011 fik at 

vide, at tomater fra Italien havde smittet 

43 danskere. Fødevarestyrelsen 

hemmeligholder fortsat navnet på 

producenten. 

»REMAGRONT A/ S VEJLE« står der på 

klistermærket på gulvet i en lagerbygning 

i den lille italienske by Trevenzuolo ikke 

langt fra Verona. Området omkring den 

historiske by er spækket med 

frugtplantager, hvor der blandt andet 

dyrkes æbler, pærer og blommer. 

Berlingske er taget til Verona for at følge 

tomaterne hele vejen fra jord til bord. 

Sporet fører til Univeg Italia, der er en af 

Italiens største fødevareeksportører og 

hører hjemme i en grå lagerbygning tæt på 

motorvejen, der kan føre lastbiler nordpå 

til det store tyske marked og til Danmark. 

Lageret er spækket med kasser med frugt 

og grønt og de to rækker reserveret til 

frugt og grønt til Rema1000 syner ikke af 

meget i forhold til de mange rækker af 

paller til den tyske supermarkedskæde 

Rewe. 

Fra Univegs afkølede lager i Trevenzuolo 

sendes italiensk frugt og grønt videre til 

hele Europa, og det var herfra, de 

salmonella inficerede tomater blev sendt 

til Danmark. 

De 20 ton tomater, som blev leveret til 

Rema1000, fik Univeg fra én og samme 

leverandør. En tomatavler fra byen 

Vittoria i det sydlige Sicilien, som Univeg 

har brugt i mange år. En leverandør der 

ikke tidligere har været rettet mistanke 

mod, oplyser firmaet. 

I midten af november 2011 fik Univeg 

besked om, at den danske fødevarestyrelse 

var sikre på, at firmaet havde sendt 

salmonella-tomater til Danmark. 

De italienske fødevaremyndigheder i 

Verona og på Sicilien gik ind i sagen. 

Univegs lager i Trevenzuolo blev 

undersøgt, og på Sicilien blev det lokale 

politi, carabinieri, sendt ud til 

tomatproducenten. 

Det skete 25. november 2011 - altså tre 

måneder efter, at tomater fra stedet 

formentlig var inficeret med salmonella, 

og længe efter at salmonellaudbruddet var 

gået i sig selv. 

Da Berlingske kontakter politiet på 

Sicilien, får vi forklaret, at der blev taget 

prøver af jord, tomater og vand hos 

producenten. Vi får samtidig at vide, at 

tomaterne kom fra kooperativet Piano 

Stella, der har postadresse i Vittoria. 

Berlingske har i to uger forsøgt at få Piano 

Stellas kommentar til tomatsagen. 
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Uden held. 

Men Univeg oplyser, at der hverken hos 

producenten på Sicilien eller på lageret i 

Verona blev fundet spor af salmonella. 

Det er i sig selv ikke så overraskende, 

eftersom prøverne dér blev taget to 

måneder efter, at salmonella-udbruddet 

stod på. Men uagtet dette, så mener 

Univeg, at kontrollerne frifinder firmaet 

og producenten. Salmonellaen kan ikke 

stamme fra Italien. Men derimod fra 

Danmark: »Vores tekniske vurdering er, at 

salmonella-udbruddet kan skyldes lokale 

forhold i Danmark,« påpeger Giulio 

Benvenuti, der er ansvarlig for 

fødevaresikkerhed hos Univeg. Han retter 

i stedet skytset mod de danske 

myndigheder: »Ofte foretrækker 

sundhedsmyndighederne at pege på 

udenlandske smittekilder først, frem for at 

se på egne lokale kilder.« I DANMARK 

ER MYNDIGHEDERNE overbevist om, 

at udbruddet udsprang fra Italien. Statens 

Serum Institut og Fødevarestyrelsen har i 

en afsluttende udbrudsrapport listet ti 

årsager til, at smitten må være kommet fra 

de italienske tomater. Heriblandt at næsten 

alle syge danskere havde købt samme type 

italienske tomat i samme supermarked. Og 

at samme type tomater blev leveret til 

Tyskland og Østrig, hvor folk blev syge af 

samme sjældne salmonella. Men fordi 

udbruddet tog så lang tid at opklare, var 

beviserne væk; spist eller fordærvet. 

Og uden en tomat med salmonella på, er 

det svært at overbevise en 

milliardomsættende italiensk grøntgrossist 

om, at firmaet skal påtage sig skylden. 

Derfor ender det hele som påstand mod 

påstand. Og uden konsekvens for de 

ansvarlige. Fødevarestyrelsen kan i 

Danmark udstede bøder til virksomheder, 

der forringer fødevaresikkerheden. 

I sommer måtte en cateringvirksomhed på 

Halmtorvet f. eks. betale 40.000 kr. i bøde, 

efter at 44 danskere havde fået salmonella 

fra skiveskåret oksesteg fra firmaet. Men 

den italienske grossist og producent, som 

efter alt at dømme smittede mindst 43 

danskere med salmonella sidste år, slipper 

uden bøde eller konsekvens. Så hvad er 

der kommet ud af det hele? Ud af flere 

måneders jagt på smittekilden til 

Salmonella Strathcona-udbruddet? Ikke 

meget, erkender beredskabschef Kim 

Sigsgaard fra Fødevarestyrelsen: »Vi 

skulle igennem mange led i opklaringen, 

og processen kunne ikke gå meget 

hurtigere. Da vi fandt kilden, var der gået 

så lang tid, at varen ikke var på markedet 

mere. Vi kan så have svært ved at placere 

ansvar. Men det, vi fik ud af tomatsagen, 

var, at vi blev opmærksomme på en ny 

type salmonella. Så næste gang vi ser en 

sådan, kan vi forhåbentlig reagere 

hurtigere.« Det tvivler Jeffrey Hoorfar dog 

på. 

Han er, udover at være professor ved DTU 

Fødevareinstituttet, leder af en 

international gruppe forskeres arbejde for 

at højne fødevaresikkerheden i frugt og 

grønt, og han mener, at den danske kontrol 

reagerer alt for langsomt: 

»Kontrolsystemerne er ikke fulgt med det 

stigende antal udbrud med frugt og grønt. 

Det er ikke prioriteret rigtigt. Tiden er 

inde til at gå ud proaktivt og tage prøver. 
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Jeg tror ikke, at myndighederne i dag tager 

nok prøver og holder skarpt nok øje med 

det her. 

Myndighederne reagerer først, når folk er 

blevet syge,« siger Jeffrey Hoorfar og 

tilføjer: »Kontrollen med animalske 

produkter som kød og æg er langt 

skrappere, og med animalske produkter 

har vi et smittekilderegnskab. Det betyder, 

at vi er proaktive og overvåger området 

meget tæt. Det mangler vi på frugt og 

grønt. 

Man skal simpelthen komme i gang med 

det nu.« 

 

 

Tomatens vej 

I efteråret 2011 blev 43 danskere over hele 

landet alvorligt syge med en sjælden form 

for salmonella, efter at de havde spist 

italienske tomater. 

Fødevarestyrelsen nægter at oplyse, hvem 

der producerede tomaterne, men 

Berlingske har afdækket sagen og kan her 

kortlægge hele tomatens vej fra jord til 

bord. 

Tomaterne, som ifølge Statens Serum 

Institut med al sandsynlighed var kilden til 

sygdomsudbruddet, viste sig at indeholde 

den sjældne salmonella-variant 

Salmonella Strathcona. 

 

Smittens spredning 

Den 22. september 2011 blev Statens 

Serum Institut gjort opmærksom på, at tre 

danske patienter i Hillerød, Hvidovre og 

Herning var smittet med samme ekstremt 

sjældne type salmonella. 

Fra da spredte udbruddet sig med jævn 

hastighed, og da udbruddet toppede i 

slutningen af oktober, var 43 danskere 

over hele landet smittet med salmonellaen. 

Tomaterne blev produceret på Sicilien i 

Italien. Det skete på markerne omkring 

byen Vittoria i Ragusa-regionen i det 

sydlige Sicilien. Her oplyser de lokale 

fødevaremyndigheder Comando 

Carabinieri per la Tutela della Salute, at 

tomaterne blev dyrket af kooperativet 

Agricola Piano Stella, der har postadresse 

i Vittoria. Fra Sicilien blev tomaterne 

fragtet til Verona i det nordlige Italien. 

Her har grossistfirmaet Univeg Italia sit 

hovedsæde og centrale lager. Univeg 

sælger bl. a. frugt og grønt til 

supermarkedskæden Rema1000. I august 

og september 2011 fik Rema1000 i 

Danmark leveret et parti på knap 20 ton 

tomater fra Italien, som blev solgt i 

kædens supermarkeder over hele 

Danmark. 

Tomaterne blev solgt i Remas butikker fra 

midten af juli og frem til 7. oktober 2011. 

Udbrud af Salmonella Strathcona Den 

italienske producent har også leveret 

tomater til supermarkeder i Italien, 

Tyskland og Østrig. Også i de lande blev 

patienter smittet med den sjældne 

salmonella-type, værst var det i Tyskland, 

hvor ti blev syge. 
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Supermarkeder 

hemmeligholder omfang af 

kontrol 

Spis grønt. Hovedansvaret for kontrollen 

af frugt og grønt ligger hos de store 

supermarkedskæder. Med undtagelse af 

Coop afviser kæderne at oplyse omfanget 

og hyppigheden af kontrollen. 

af Simon Bendtsen og Kasper Krogh, 

1.10.2012 

Det er lige her, at fødevaresikkerhedens 

frontlinje går. 

På supermarkedsgiganten Coops 35.000 

kvm store lager i Brøndby ankommer der 

dagligt 1.000 paller med frugt og grønt, 

som senere sendes videre til blandt andet 

Superbrugsen, Irma og Fakta. 

Midt på gulvet i det store, afkølede lager 

står en række kontrollanter, der dagligt 

udtager prøver af og smager på de 

forskellige partier frugt og grønt fra hele 

verden. 

Det er nemlig her, at hovedansvaret for, at 

danskerne trygt kan spise frugt og grønt, 

ligger. Den danske lovgivning er indrettet 

således, at det er supermarkederne og 

importørerne, der via den såkaldte 

egenkontrol skal sikre, at fødevarerne ikke 

indeholder sygdomsfremkaldende 

bakterier eller pesticider. 

Fødevarestyrelsen fører nemlig ikke selv 

systematisk kontrol med frugt og grønt, 

som det sker med kød og æg. I stedet fører 

Fødevarestyrelsen såkaldte 

kontrolkampagner, hvor styrelsen 

lejlighedsvist tager ud og tjekker frugt og 

grønt. 

Coops kvalitetschef, Karin Frøidt, oplyser, 

at koncernen stiller krav til 

kvalitetsstyring, sporbarhed, og 

pesticidkontrol hos sine leverandører af 

frugt og grønt. 

»Men selv om vi pålægger vore 

leverandører selv at udføre analytisk 

kontrol, og de sender os resultater, er vi 

realistiske og ved godt, at vore 

leverandører muligvis ikke sender os alle 

deres resultater, og det er også derfor, at vi 

finder det helt oplagt, at Coop selv 

foretager en omfattende stikprøvekontrol 

af de varer, som bliver leveret til os. På 

vores lagre udtager vi derfor prøver og 

sender dem til et akkrediteret og 

uafhængigt laboratorium, som rapporterer 

alt direkte til os,« siger Karin Frøidt. 

Hun oplyser, at Coop alene i den planlagte 

kontrol udtager rundt regnet 900 prøver til 

analyse i år svarende til lige knap en 

procent af de modtagne partier med frugt 

og grønt. Dertil kommer opfølgende og 

akutte prøver. 

»Antallet af prøver, som vi undersøger for 

bakterier, er steget, siden vi startede i 

2008, og både vores og myndighedernes 

kontrol viser da også, at der er en grund til 

at have stort fokus på frugt og grønt som 

potentiel kilde til sygdom på grund af 

bakterier,« siger Karin Frøidt. 

 

Brug for mere åbenhed 

Ingen andre supermarkedskæder har 

ønsket at oplyse, hvor meget de tester. 
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Berlingske har spurgt både Rema 1000, 

Lidl, Supergros, der blandt andet står bag 

Superbest og Sparkæden, og Dansk 

Supermarked, der blandt andet står bag 

Netto og Bilka. Ingen ønsker at oplyse, 

hvor mange prøver de tager: »Vi tester 

løbende frugt og grønt for pesticider og 

bakterier. Det vigtigste er dog et tæt 

samarbejde med vore leverandører og at 

stille krav til produktionsforhold, 

kvalitetsstyringsprogrammer og egne 

analyser, så eventuelle fejl fanges, inden 

varerne når vore butikker. Vi ønsker ikke 

at oplyse antal og beløb på de analyser, vi 

foretager som intern egenkontrol,« siger 

kvalitetschef Jørgen Bentzen fra Dansk 

Supermarked. 

Samme svar kommer fra Per Thau, 

indkøbsdirektør i Supergros: »Vi ønsker 

ikke at oplyse antal prøver og beløb vi 

anvender, men det er anseeligt.« 

Supermarkedernes tilbageholdenhed med 

at oplyse omfanget af prøver undrer 

ekspert i fødevaresikkerhed Anders 

Dalsgaard, der mener, at kontrollen med 

frugt og grønt generelt bør styrkes. 

»Det er vigtigt, at man går ud og fortæller 

ikke alene hvor meget, man tester, men 

også hvad der så kommer ud af de test. 

Generelt synes jeg, at vi har en okay 

kontrol, men som man selv kan se med de 

nye smitteopgørelser og med udbrud, 

optræder frugt og grønt hyppigere end 

tidligere. Derfor er man nødt til at se på, 

hvordan man kan styrke kontrollen med 

frugt og grønt,« lyder det fra Anders 

Dalsgaard, der er professor på det 

Sundhedsvidenskabelige Institut ved 

Københavns Universitet. 

»Produktionen ligger uden for Danmark, 

og supermarkederne skal stille krav til 

deres udenlandske leverandører. Jeg er 

dog i tvivl om, hvorvidt supermarkederne 

følger op på om leverandørerne vitterligt 

lever op til de meget strenge krav til 

hygiejne og vanding med mere,« tilføjer 

han. 

 

Ændrede madvaner øger risikoen 

Susanne Knøchel, professor i 

fødevaremikrobiologi ved Institut for 

Fødevarevidenskab ( FOOD) ved 

Københavns Universitet, peger på, at 

problemer med inficeret importeret frugt 

og grønt er et stigende problem. 

»Det er helt tydeligt, at både indhold af 

uønskede bakterier og pesticider generelt 

er lavere i dansk produceret frugt og 

grønt,« siger Susanne Knøchel og peger 

selv på en del af årsagen: »Det skyldes 

især globaliseringen, som betyder, at vi 

året rundt kan købe og spise eksotisk frugt 

og grønt fra hele verden, hvor man måske 

har et andet forhold til hygiejne og 

kvaliteten af vand til vanding. Samtidig 

spiser vi i dag langt flere rå grønsager end 

tidligere. 

Tendensen er også slået igennem i USA, 

hvor bevægelsen hen imod flere rå 

grøntsager og frugter og stigende indtag af 

udskårne frugter og færdigblandede salater 

har betydet flere store sygdomsudbrud.« 

At der er grund til øget fokus og 

omhyggelig kontrol bekræfter Coops 

nyeste fund i egenkontrollen på lageret i 

Brøndby: »Den 4. september fik vi svar 

fra vores laboratorium om, at der var 

fundet og verificeret Campylobacter på et 
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parti italienske nektariner, som vi havde 

udtaget rutineprøver af på Coops lager. 

Det var ikke nektariner, som Coop selv 

havde importeret, og det viste sig, at den 

danske importør havde sendt nektariner 

fra samme importparti til rigtig, rigtig 

mange aftagere på det danske marked,« 

siger Karin Frøidt om sagen, der den 5. 

september medførte en meddelelse om 

tilbagetrækning fra Fødevarestyrelsen. 

Hverken importøren eller 

Fødevarestyrelsen havde taget prøver af 

nektarinerne. 

 

 Besparelser på 

fødevarekontrollen 

Uro. Fødevarestyrelsen vil reducere 

antallet af prøver. Det skaber bekymring 

hos medarbejdere og eksperter. 

af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

2.10.2012 

Mens der fra flere sider stilles krav om 

øget kontrol med importerede fødevarer, 

er Fødevarestyrelsen ved at gennemføre 

en større spareplan, der ifølge eksperter og 

styrelsens egne medarbejdere vil gå ud 

over fødevaresikkerheden. 

Fødevarestyrelsen har i de seneste år taget 

37.000 prøver fra fødevarer, f. eks. fra 

oksekød og salatbarer, for at sikre at 

danske forbrugere ikke spiser mad med 

farlige bakterier i. s Men spareplanen vil 

reducere antallet af prøver med 10.000 

årligt svarende til en fjerdedel, og det har 

givet anledning til interne advarsler i 

styrelsen: »Medarbejdersiden stiller sig 

tvivlende over for, om Fødevarestyrelsen 

både vil være i stand til at overtage nye 

arbejdsopgaver uden ekstra 

ressourcetilførsel og effektuere 

besparelser, uden at det går ud over foder-

og fødevaresikkerhed, dyresundhed og 

velfærd,« skriver medarbejderne i et brev 

til Fødevarestyrelsens ledelse. 

Besparelserne står i skarp modsætning til, 

at eksperter og politikere i de seneste dage 

har efterlyst en bedre kontrol med 

importeret frugt og grønt, der i stigende 

grad gør danskerne syge, mener professor 

Anders Dalsgaard fra det 

Sundhedsvidenskabelige Fakultet på 

Københavns Universitet: »Der er tale om 

en betragtelig nedskæring, og det vil 

uundgåeligt påvirke fødevaresikkerheden 

og give en øget risiko for flere tilfælde af 

fødevarebårne sygdomme. Det er svært at 

se, hvordan de her nedskæringer 

harmonerer med, at man vil sætte øget 

fokus på frugt og grønt. Man er nødt til at 

øge fokus på frugt og grønt, men hvis man 

samtidig skærer ned, så må det give 

problemer.« Fødevarestyrelsens direktør, 

Esben Egede Rasmussen, afviser 

bekymringerne og understreger, at 

besparelserne samlet set ikke rammer 

kontrollen med frugt og grønt. Men han 

medgiver, at spareøvelsen gør det umuligt 

at sætte ind med ekstra frugt og grønt-

kontrol: »Det kræver, at politikerne bag 

fødevareforliget ønsker en ny prioritering. 

Inden for de givne rammer vil vi kunne 

prioritere tingene anderledes end vi gør 

nu, men det vil så betyde, at vi skal drosle 

ned på andre områder,« siger han. 
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Uenighed om konsekvensen 

af mindre madkontrol 

Mad. Går det ud over 

fødevaresikkerheden, når der tages 10.000 

færre prøver af vores mad? Ja, mener 

medarbejdere i Fødevarestyrelsen og flere 

eksperter. Nej, forsikrer styrelsens 

direktør. 

af Kasper Krogh // og Simon Bendtsen / 

Spørger man Fødevarestyrelsens ledelse, 

er der tale om effektiviseringer. Spørger 

man medarbejderne samme sted, kalder de 

det en sparerunde. Uanset hvad står det 

fast, at Fødevarestyrelsen vil barbere 50 

mio. kr. af budgettet og afskedige op til 40 

medarbejdere frem mod 2014. Samtidig 

skal der skæres godt en fjerdedel af de 

37.000 årlige mikrobiologiske prøver, som 

Fødevarestyrelsens medarbejdere i de 

seneste år har taget fra buffeter, køkkener 

og mad i detailhandelen. Det har f. eks. 

været prøver fra partier med oksekød eller 

salatbuffeter, som har afsløret, om maden 

indeholdt farlige bakterier. Den type 

prøver skal der fremover tages 10.000 

færre af - svarende til en fjerdedel færre. 

Ifølge Fødevarestyrelsens direktør Esben 

Egede Rasmussen er der vitterligt tale om 

en effektivisering. At man fremover ikke 

vil tage prøver på de områder, hvor man 

gennem længere tid ikke har fundet farlige 

bakterier eller andre bekymringer. Men at 

man i stedet vil tjekke, om procedurer og 

fødevarehåndtering på stedet er i orden. 

»Det er meget vigtigt for mig at få sagt, at 

en analytisk prøve ikke bruges til at redde 

fødevaresikkerheden i Danmark. Den 

bruges til at overvåge, hvor der er en øget 

risiko for noget, som vi så bruger til at øge 

og målrette den fysiske kontrol i 

virksomheden. Hvis det var sådan, at hver 

eneste prøve hang sammen med 

fødevaresikkerheden, så ville det logisk 

betyde, at vi skulle analysere hver eneste 

tomat og hver eneste agurk. Det tror jeg 

ikke, der er nogen som forestiller sig, er 

hverken realistisk eller fornuftigt,« siger 

Esben Egede Rasmussen. 

Han forsikrer, at fødevaresikkerheden i 

Danmark ikke vil blive påvirket af 

sparerunden. 

 

Bekymrede medarbejdere 

Medarbejderne ser helt anderledes på det. 

Som reaktion på besparelserne har der 

været faglige møder i Fødevarestyrelsen, 

og medarbejderne har gennem 

samarbejdsudvalg i styrelsen giver udtryk 

for bekymring. 

»Medarbejdersiden stiller sig tvivlende 

over for, om Fødevarestyrelsen både vil 

være i stand til at overtage nye 

arbejdsopgaver uden ekstra 

ressourcetilførsel og effektuere 

besparelser, uden at det går ud over foder-

og fødevaresikkerhed, dyresundhed og 

velfærd,« skriver medarbejderne i en 

skrivelse til Fødevarestyrelsens ledelse. 

Og i en anden tager medarbejderne direkte 

afstand fra, at Fødevarestyrelsens ledelse i 

pressen har forsikret om, at besparelserne 

ikke får konsekvens for de opgaver, 

Fødevarestyrelsen varetager. 

Advarslerne kommer samtidig med, at 

flere eksperter og politikere efterlyser en 

bedre kontrol fra Fødevarestyrelsens side. 
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Et krav, der er kommet, efter at Berlingske 

i de seneste dage har afdækket, hvordan 

stadigt flere danskere bliver syge af 

importeret frugt og grønt. At der ofte går 

for lang tid, før farlig frugt og grønt 

trækkes tilbage fra handelen. 

Samt at styrelsen og supermarkeder ikke 

fører systematisk kontrol med importeret 

frugt og grønt. 

 

Ekspert især nervøs for importerede 

varer 

Bekymringen fra Fødevarestyrelsens 

medarbejdere deles af flere eksperter. For 

særligt ved importeredefødevarer er det 

vigtigt, at supermarkeder og andre 

importører bliver tjekket af 

Fødevarestyrelsens kontroller og prøver. 

»Jeg tror ikke, at man kan skære antallet 

af prøver helt i bund, uden at det påvirker 

fødevaresikkerheden. 

Det har været en udvikling i mange år, at 

man har skåret ned på det 

mikrobiologiske, da det er dyre analyser. 

Derfor er man gået over til at kontrollere 

virksomhedernes egenkontrol. Men lige 

præcis omkring importvarer har man ofte 

ikke hånd i hanke med den reelle 

egenkontrol på de pågældende 

produktions-og distributionssteder, så her 

er den mikrobiologiske kontrol vigtig - 

også af pædagogiske grunde. Det er meget 

svært at opdage bevidst snyd blot ved at se 

på papirer,« siger Susanne Knøchel, 

professor i fødevaremikrobiologi ved 

Institut for Fødevarevidenskab ( FOOD) 

ved Københavns Universitet. 

Hendes kollega, professor Anders 

Dalsgaard fra det Sundhedsvidenskabelige 

Fakultet på Københavns Universitet, 

mener, at besparelserne uden tvivl vil føre 

til en forringet fødevarekvalitet. 

Esben Egede Rasmussen fastholder, at 

besparelserne ikke vil forringe kontrollen. 

Han understreger, at et færre antal prøver 

ikke vil ramme den samlede kontrol med 

frugt og grønt. Men siger samtidig, at 

styrelsen med de nuværende midler ikke - 

som flere ellers efterlyser - kan skrue op 

for kontrollen med frugt og grønt, uden at 

kontrollen med andre fødevarer skal 

reduceres. 

På Christiansborg vil næstformand for 

Folketingets Fødevareudvalg, 

Enhedslistens Per Clausen, nu bede om en 

forklaring i sagen. 

Den skal komme fra fødevareminister 

Mette Gjerskov ( S): »Vi har 

fødevareministerens ord for, at det ikke 

går ud over fødevaresikkerheden. Det 

forventer vi passer. Men det gør 

selvfølgelig indtryk, at medarbejderne er 

bekymrede, og det vil vi konfrontere 

fødevareministeren med. Hun skal være i 

stand til at overbevise os om, at det ikke 

giver nogen problemer for 

fødevaresikkerheden.«  

 

Fakta -  GUIDE: Sådan håndterer du 

frugt og grønt 

Op mod 10.000 danskere menes de 

seneste år at være blevet syge af inficeret 

frugt og grønt. Virus og bakterier kan 

overføres fra frugt og grønt, når der for 

eksempel er brugt beskidt vand til at dyrke 

eller skylle grøntsagerne med og kan også 

skyldes dårlig håndhygiejne hos de 

mennesker, der høster. 
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Minister opfordrer til 

åbenhed om kontrol 

 Nogle supermarkeder oplyser, hvor meget 

de tester frugt og grønt. Andre gør det 

ikke. Nu beder fødevareministeren de 

store kæder om frivilligt at fremlægge 

deres kontroltal. 

af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

2.10.2012 

Supermarkedskædernes 

hemmelighedskræmmeri om omfanget og 

hyppigheden af deres kontrol får nu 

fødevareminister Mette Gjerskov ( S) til at 

opfordre kæderne til frivilligt at 

fremlægge tal for kontrollen. 

Det sker efter, at Berlingske i går kunne 

fortælle, at de store supermarkedskæder - 

med undtagelse af COOP - afviser at 

oplyse præcis, hvor ofte og hvor meget de 

tester frugt og grønt for bakterier og 

pesticider. 

»Det ser ud til, at nogle 

supermarkedskæder offentliggør tallene 

og andre ikke gør det. 

Jeg kan da kun opfordre til så stor åbenhed 

som muligt. Der er forskel på hvor åbne 

de forskellige firmaer er, og det vil jeg da 

håbe, at forbrugerne vil bruge som et 

konkurrenceparameter, når de handler,« 

siger Mette Gjerskov, der noterer sig, at 

både Enhedslisten og Venstre har talt for 

at kræve oplysningerne fremlagt. 

»Det er min vurdering, at vi ikke 

umiddelbart har hjemmel i lovgivningen 

til at gøre det, men det er da noget, som 

jeg vil drøfte med fødevareforligskredsen. 

Normalt plejer Venstre jo ikke at være 

interesseret i at pålægge erhvervslivet 

byrder, så jeg må lige have Venstre til 

forhandlingsbordet og høre, om de 

virkelig mener det,« siger Mette Gjerskov. 

 

Manglende tal er en gåde for 

Forbrugerrådet 

Hos Forbrugerrådet undrer afdelingschef 

Mette Boye sig over, at 

supermarkedskæderne ikke selv oplyser 

tallene: »Det er vigtige tal at få 

offentliggjort, så vi som forbrugere 

nemmere kan vurdere, om vi kan have 

tillid til, at virksomhederne gør deres 

arbejde ordentligt på det her område. 

Derfor er det mig en gåde, hvorfor de 

andre supermarkeder ikke gør som COOP 

og offentliggør disse tal,« siger Mette 

Boye. 

Hos COOP advarer kvalitetschef Karin 

Frøidt, der selv har offentliggjort tal for 

omfanget af kontrollen, dog mod direkte 

at tvinge virksomhederne til at 

offentliggøre tal, da det kan fjerne fokus 

fra en målrettet og risiko baseret indsats 

mod de fødevarer, der kan give problemer. 

»Jeg kan ikke forestille mig, at nogen 

tilbageholder resultater, men man kan godt 

forestille sig, at der måske ikke er så 

mange prøver at offentliggøre. Det 

vigtigste er dog, at Fødevarestyrelsen bør 

sikre sig, at der hos både importører, 

supermarkeder og grossister er en 

ordentlig risikobaseret kontrol. Det sker i 

dag ikke på et forebyggende plan fra 

Fødevarestyrelsens side, men det vil man 

få en bedre fødevaresikkerhed af.«  
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 Dansk grønt-kontrol 

strander ved grænsen 

Syg af grønt. Når danske myndigheder 

prøver at spore farligt frugt og grønt ud 

over landets grænser, risikerer de at løbe 

panden mod en mur. 

af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

3.10.2012 

Det kan være yderst vanskeligt for de 

danske myndigheder at komme til bunds 

og få konfronteret de ansvarlige, når 

importeret frugt eller grønt gør danskere 

syge. 

Som Berlingske har afdækket i de seneste 

dage, er et stigende antal danskere siden 

2005 blevet syge af bakterier fra frugt og 

grønt importeret fra udlandet. Men flere 

gange er Fødevarestyrelsen og Statens 

Serum Institut løbet panden mod en mur, 

når de har forsøgt at spore smittekilden til 

større sygdomsudbrud ud over landets 

grænser. 

»Vi har tidligere haft sygdomsudbrud med 

salmonella og andre organismer, som 

skyldes mad fra andre lande end Danmark, 

og så kan det være svært at komme helt til 

bunds i opklaringen. Det er vanskeligt, 

fordi fødevarer krydser grænser i Europa, 

og hvis der er problemer med fødevarer, 

krydser problemerne også grænserne. Ved 

sygdomsudbrud skal man også lave en 

undersøgelse i de lande, hvor maden er 

produceret, og det kan være vanskeligt,« 

siger seniorforsker Steen Ethelberg fra 

Statens Serum Institut, der hjælper 

Fødevarestyrelsen med at opklare større 

udbrud. 

I sidste års største fødevarebårne 

salmonellaudbrud var myndighederne i 

Danmark overbevist om, at smitten 

stammede fra et parti italienske tomater. 

Som Berlingske afdækkede i weekenden 

var det med al sandsynlighed tomater fra 

samme italienske producent, der havde 

smittet 43 danskere og ti tyskere med en 

yderst sjælden salmonella. 

Men i Tyskland havde de berørte delstater 

svært ved at arbejde sammen, så kilden til 

smitten dér blev ikke sporet med samme 

sikkerhed som i Danmark. Og den 

italienske grossist og leverandør af 

tomaterne nægter blankt, at de skulle være 

skyld i smitten. Italienerne mente i stedet, 

at smitten måtte være sket i Danmark. 

 

Efterlyser internationalt kontrolsystem 

Det samme skete i 2010, hvor 

Fødevarestyrelsen på to Lollo Bionda-

salathoveder fra Frankrig fandt rester af 

norovirus, som gjorde over 400 danskere 

syge. Styrelsen var 100 procent sikker på, 

at den franske salat var årsag til 

udbruddet, men også her frikendte 

producenten sig selv, og franskmændene 

pegede i stedet på Danmark som 

smitteland. 

»Det ender som påstand mod påstand. 

Men vi har en fuldstændig afklaring af 

sagen, hvor vi fandt virus, som ikke 

tidligere har været i Danmark. Så 

forureningen af de her salathoveder kan 

simpelthen ikke være sket her,« siger 

Morten Lisby, der er udbrudskoordinator i 

Fødevarestyrelsen. 



 

 18 

 
 

Jeffrey Hoorfar, der er professor ved DTU 

Fødevareinstituttet og formand for en 

international gruppe forskere, der arbejder 

for at højne fødevaresikkerheden ved frugt 

og grønt, efterlyser et bedre, internationalt 

kontrolsystem: »Vores 

fødevareproduktion er blevet global, men 

kontrollen er stadig lokal. Vi har hverken 

globalt eller i EU opbygget et 

fødevarepoliti, som kan kontrollere over 

landegrænser. 

Derfor giver det ikke mening at skære ned 

i den lokale kontrol, uden at der opbygges 

noget i stedet for på international plan,« 

siger Jeffrey Hoorfar med henvisning til, 

at Fødevarestyrelsen som beskrevet i 

Berlingske i går har besluttet at spare 

10.000 årlige prøver væk. 

Han mener, at man i højere grad bør 

foretage kontrollerne i de lande, hvor frugt 

eller grønt produceres, fremfor først at 

sætte kontrollen i værk, når varerne er nået 

ind i EU. 

 

  

 Supermarkeder vil i dialog 

om hemmelige kontroltal 

Egenkontrol. Efter pres fra bl.a. 

fødevareministeren åbner supermarkeder 

for at offentliggøre tal for grøntkontrol. 

af Simon Bendtsen og Kasper Krogh, 

3.10.2012 

Efter pres fra fødevareministeren og 

Forbrugerrådet vil flere af landets 

supermarkedskæder nu mødes med 

myndighederne for at diskutere, om 

supermarkederne skal offentliggøre, hvor 

meget de tester frugt og grønt. 

Det sker efter, at Berlingske mandag 

kunne fortælle, at de store 

supermarkedskæder - med undtagelse af 

COOP - afviser at oplyse, hvor ofte og 

hvor meget de tester frugt og grønt for 

bakterier og pesticider. 

»Det optager os meget, at vores frugt og 

grønt er frisk og fri for bakterier og 

pesticider, og vi vil gerne diskutere med 

myndighederne, hvorledes vi kan forbedre 

mulighederne for dette. SuperGros har 

derfor mandag bedt De Samvirkende 

Købmænd tage initiativ til et møde 

mellem myndighederne og hele 

dagligvarehandlen med henblik på hurtigst 

muligt at få fastlagt klare retningslinjer 

for, hvad importører, grossister og 

detailhandel har af forpligtelser på 

området,« siger indkøbsdirektør Per Thau 

fra SuperGros, der blandt andet står bag 

Superbest og Spar-kæden. 

Per Thau afviser dog fortsat at fremlægge 

tallene: »Vi syntes ikke, at 

offentliggørelse af et kvantitativt mål for 

antallet af udtagne prøver i sig selv 

forbedrer mulighederne for at sikre 

forbrugerne,« siger han. 

I går opfordrede både fødevareminister 

Mette Gjerskov ( S) og Forbrugerrådet i 

Berlingske supermarkederne til frivilligt at 

fremlægge tallene, men det kommer ikke 

til at ske med Dansk Supermarkeds gode 

vilje. 

»Vi mener, at virksomhedernes 

egenkontrolprogrammer, herunder 

resultater af frivillige analyseprogrammer, 

er interne dokumenter, og at det fortsat bør 
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være sådan,« lyder det fra kvalitetsdirektør 

Jørgen Bentzen fra Dansk Supermarked, 

der blandt andet står bag Netto, Bilka og 

Føtex. 

Omfanget af supermarkedernes kontrol er 

interessant, da den danske lovgivning er 

indrettet således, at det er 

supermarkederne og importørerne, der via 

den såkaldte egenkontrol skal sikre, 

at fødevarerne ikke indeholder 

sygdomsfremkaldende bakterier eller 

pesticider. 

Fødevarestyrelsen fører nemlig ikke selv 

systematisk kontrol med frugt og grønt. 

 

  

Fødevarestyrelsen 

nedjusterer sygdomstal 

Statistik. Efter kritik af Fødevarestyrelsens 

beredskab over for frugt og grønt 

nedjusterer styrelsen nu statistikken for, 

hvor mange danskere der er blevet syge af 

at spise dem. 

af Kasper Krogh og Simon Bendtsen, 

4.10.2012 

Fødevarestyrelsen nedjusterede i går tallet 

for hvor mange danskere, der i de seneste 

år er blevet syge i forbindelse med at have 

spist frugt og grønt. Det sker, efter at 

Fødevarestyrelsen og detailhandelen er 

blevet kritiseret for, at 

fødevaresikkerheden er utilstrækkelig. 

Berlingske har tidligere skrevet, at op mod 

45.000 danskere i de seneste år menes at 

være blevet syge af at spise frugt og grønt. 

(Se den første artikel)  

Tallet byggede på en rapport fra 

Fødevarestyrelsen fra november 2011, 

som er afleveret til Folketinget. 

I rapporten stod der: »I 2005-10 blev der i 

Danmark ifølge Fødevareinstituttet 

registreret 24 sygdomsudbrud med 2.275 

patienter, som blev syge af bakterier eller 

virus efter at have spist frugt og grønt. 

Herudover er der i samme periode 

registreret yderligere ti sygdomsudbrud 

omfattende 199 patienter, relateret til frugt 

og grønt. (...) Tallene dækker kun det antal 

syge, som Statens Serum Institut 

registrerer. Det reelle tal er sandsynligvis 

10-20 gange højere, fordi mange 

forbrugere ikke søger læge.« Eftersom det 

reelle antal syge altså var op til 20 gange 

højere, gangede Berlingske dette tal med 

antallet af de registrerede syge. 

Det gav i alt op mod 45.000 danskere. 

Efter Berlingskes artikler besluttede 

Fødevarestyrelsen dog at regne på et nyt 

anslået tal. 

Styrelsens nye tal for antallet af syge er 

lavere - men vel at mærke, fordi styrelsen 

nu bruger en anden tidsperiode end i 

rapporten: »Hvis man i stedet for at se på 

2005-2010 ser på tallene for 2006-2011, 

kan man trække et meget stort 

sygdomsudbrud i 2005 ud, hvor 1.000 

mennesker blev syge af polske hindbær. 

Så havner man på 1.275 registrerede syge. 

Dertil skal så lægges 2011-udbruddene, og 

der er i alt ca. 170 personer, der blev syge. 

Så lander man på omkring 1.500 personer, 

som er registreret som syge. Tallet for 

perioden fra 2006 til 2011 havner så nok 

snarere omkring 10.000 personer, der reelt 

har været ramt af de her udbrud, fordi ikke 
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alle udbruddene egentlig skal ganges med 

hverken 10 eller 20, som vi normalt gør, 

men med en lavere faktor,« siger Morten 

Lisby, der er udbrudskoordinator i 

Fødevarestyrelsen. 

 

Hindbærofre tæller ikke med 

Styrelsen mener, at den kan trække de 

store hindbærudbrud i 2005 fra, da der i 

det seneste år ikke har været lignende 

udbrud. Desuden var smittekilden til flere 

udbrud i 2011 isoleret til folk, der havde 

spist mad fra samme kantine eller 

cateringfirma. Derfor ved man præcist 

hvor mange, der blev smittet i de udbrud, 

og derfor ganger styrelsen ikke som 

normalt op med 10 eller 20. 

Professor i fødevaresikkerhed ved 

Københavns Universitet Anders Dalsgaard 

vurderer, at styrelsen med rette kan trække 

hindbærudbruddene i 2005 fra. Men 

tilføjer, at det ikke med sikkerhed kan 

siges, om det er bedst at gange med faktor 

10 eller 20: »Det giver ikke helt mening at 

diskutere, om det er en faktor 5, 10 eller 

20, man skal lægge sig fast på. Man har tit 

brugt faktor 20 på de enkeltstående 

tilfælde i andre sammenhænge. 

Men når man ser på tal over en længere 

periode, er det svært at sige, om man skal 

gange med den ene eller anden faktor.« 

Morten Lisby understreger, at Berlingske 

ikke har skrevet forkerte tal: »Berlingske 

er i sin fulde ret til at bruge tallene, og det 

er helt forståeligt, da tallene fremgår af 

vores egen redegørelse. Berlingskes tal er 

ikke forkerte. 

Men de bygger på den redegørelse, vi 

udgav sidste efterår, og altså ikke på de 

nyeste tal.« Berlingske har siden august 

spurgt Fødevarestyrelsen om en ny 

statistik på området. 

Avisen modtog en opgørelse over antallet 

af udbrud i 2011 og dele af 2012, men 

ikke over antallet af syge. Listen over 

udbrud var desuden ikke komplet. Statens 

Serum Institut, der overvåger udbrud 

herhjemme, havde heller ikke tal, der går 

frem til i dag. Rapporten fra november 

2011 var altså indtil i går den eneste 

tilgængelige kilde med de senest 

validerede tal. 

 

Nye tal er ikke facit 

Fødevarestyrelsens presseansvarlige, Erik 

Jepsen, erkender, at det var »uheldigt«, at 

Berlingske ikke fik de nyere tal tilsendt 

tidligere. 

Og udbrudskoordinator Morten Lisby 

understreger, at der også med det nye 

lavere tal er god grund til at være 

opmærksom på smitterisiko fra frugt og 

grønt: »Berlingske påpeger et væsentligt 

problem med sygdomstilfælde forårsaget 

af importeret frugt og grønt. Men tallene 

fra den seneste seks-års periode er ikke 

helt så alvorlige, selv om både 10.000 og 

15.000 syge over seks år stadig er alt for 

mange.« Samtidig slår professor ved DTU 

Fødevareinstituttet Jeffrey Hoorfar fast, at 

styrelsens nye tal ikke er et facit. For 

udover de personer, der bliver syge i 

udbrud, hvor mange smittes samtidig, 

bliver en lang række danskere hvert år 

smittet i såkaldte enkelttilfælde. Og dem 

har man ingen tal for: »Det svarer til, at 

man kun ser på antallet af 

harmonikasammenstød, når man skal se 
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på, hvor mange der skades i trafikken. 

Ved fødevarebårne sygdomme udgør 

udbruddene en lille del af det samlede 

antal mennesker, som bliver syge 

af fødevarer. Så hvis man endelig skal ind 

og diskutere tal, så er det samlede antal 

syge i hele landet formentlig reelt meget 

højere end det, Fødevarestyrelsen opgør.« 

 

 

    

Kommer disse jordbær fra 

Chile, Marokko eller 

Egypten? 

Frugt og grønt. Vi handler i blinde, når vi 

køber frugt og grønt eller frosne bær. For 

supermarkederne oplyser ikke altid, hvor 

varerne kommer fra. Frugt i en pakke kan 

stamme fra 19 forskellige lande. 

af Kasper Krogh // og Simon Bendtsen, 

20.10.2012 

Jordbærrene var dyrket, høstet og frosset 

ned i tonsvis i Shandong-provinsen i det 

østlige Kina. Derfra blev de sejlet til 

Hamborg og leveret til cateringfirmaet 

Sodexo, der brugte jordbærrene som 

ingrediens i de mange tusinde måltider, 

firmaet leverer til skolekøkkener i hele 

Tyskland. 

Efter at have spist bærrene fik 11.000 

tyske børn i slutningen af september 

roskildesyge med akut opkast og diarré. 

De tyske fødevaremyndigheder og Sodexo 

er overbeviste om, at smitten kom fra de 

frosne, kinesiske jordbær, hvilket dog 

afvises af myndighederne i Kina. 

Sagen er opsigtsvækkende, men ikke unik. 

Importerede, frosne bær har flere gange 

tidligere ført norovirus med sig til 

Nordeuropa, også i Danmark, hvor frosne 

hindbær fra Polen og Serbien har været 

skyld i sygdom. 

Men hvis man som dansk forbruger vil 

helgardere sig og undgå bær fra lande, 

hvor man ikke er tryg ved 

fødevaresikkerheden, risikerer man at 

vælge i blinde, når man står ved 

køledisken. Det fremgår nemlig ikke altid, 

hvor den frugt og grønt, vi køber i 

supermarkederne, stammer fra. Det viser 

en stikprøve, som Berlingske i denne uge 

foretog i et par af landets største 

supermarkedskæder - Føtex, Netto, 

SuperBrugsen og Irma. 

I Føtex på Vesterbrogade fandt vi f. eks. 

en pakke LuxusGrønt Jordbær, som ifølge 

en tekst bag på frostpakken »kommer fra 

enten Chile, Marokko eller Egypten. 

Oprindelsesland tiltrykkes på bagsiden«. 

Men det står ikke på pakken, hvilket af de 

tre lande bærrene kommer fra. 

Det samme er tilfældet med en anden 

frostvare fra LuxusGrønt - »Frugtmix i 

tern«. Der står ikke, hvor frugtstykkerne 

med jordbær, ananas, fersken og mango 

kommer fra. 

Og på to pakker med rodfrugtblanding af 

mærkerne »Levevis« og »LuxusGrønt« 

står kun, at grøntsagerne stammer fra EU - 

altså fra op til 27 forskellige lande. 

 

Regler med undtagelser 

Netop EU har fastlagt reglerne for, 

hvordan fødevarer skal mærkes. Reglen 

er, at langt det meste frugt og grønt skal 
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mærkes klart med oprindelsesland. Men 

der er visse undtagelser, som EU har 

indført for at lette handelen med varer på 

tværs af landegrænser. Derfor er frosset 

frugt og grønt, samt snittet eller skrællet 

frisk frugt og grønt, undtaget krav om 

mærkning. Fødevarestyrelsen skriver på 

sin hjemmeside, at reglerne kan synes 

ulogiske, og Forbrugerrådet har sammen 

med andre europæiske forbrugerorganer 

arbejdet på at få undtagelserne ophævet. 

Men forgæves. 

»Man er som forbruger fuldstændig 

prisgivet og afhængig af, at 

supermarkederne selv stiller krav til 

producenterne om en klar oplysning om, 

hvor produkterne er fra. Det er nogle 

supermarkeder bedre til end andre. 

Produktionslandet er en meget vigtig 

oplysning at få, så man kan tage de 

nødvendige forholdsregler, f. eks. som 

med frossen frugt og grøntsager, hvor det 

kan være relevant at vide, om det er 

produceret i Tyskland eller Kina,« siger 

Mette Boye, afdelingschef i 

Forbrugerrådet. 

 

Fra Marokko - måske 

I Irma i Borgergade finder vi en pakke 

med »Irmas hverdags frosne jordbær«. På 

pakken står, at den er fremstillet af 

Dirafrost FFI i Belgien, men oprindelsen 

af bærrene fremgår ikke. Coops 

kvalitetchef, Karin Frøidt, oplyser, at 

»bærrene er på nuværende tidspunkt fra 

Marokko, men vi vil ikke udelukke 

muligheden for at skifte til en anden 

oprindelse, hvis vi får tilbudt bedre 

kvalitet.« Men mærkningen vil forblive 

den samme. 

Anders Dalsgaard, professor i 

fødevaresikkerhed på Københavns 

Universitet, mener, at en klarere 

mærkning vil gavne myndigheder og 

forbrugere. 

»Hvis man har bestemte produkttyper, 

hvor der har været problemer, så er det 

selvfølgelig et problem for både 

myndigheder og forbrugere, at man ikke 

kan spore produktet. 

Som udgangspunkt er det jo en 

information, som forbrugeren udmærket 

kunne håndtere at have. Det vil være en 

relevant oplysning, om ens jordbær 

stammer fra eksempelvis Kina, hvor der jo 

tidligere har været historier om 

fødevaresikkerhedsmæssige problemer, 

som vi har set med den seneste sag med de 

syge tyske skolebørn,« siger han. 

 

19 forskellige lande 

Hvis man foretrækker frisk frugt, kan det 

også være vanskeligt at se varens 

oprindelse. I Irma finder vi en pakke med 

udskåret, spiseklart »Frugt med masser af 

smag«. Her fremgår oprindelseslandet 

heller ikke, og eneste geografiske pejling 

er en adresse i Holland, skrevet med småt 

på bagsiden af pakken. 

Coop, som står bag Irma, oplyser os 

efterfølgende, at frugten i pakken 

afhængigt af årstid kan stamme fra Costa 

Rica, Peru, Mali, Elfenbenskysten, Puerto 

Rico, Senegal, Brasilien, Israel, Spanien, 

Den Dominikanske Republik, Sydafrika, 

Mexico, Ecuador, Holland, New Zealand, 
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Frankrig, Chile, Namibia eller Argentina. 

19 forskellige lande på fire kontinenter. 

»Der er ikke noget lovkrav om, at det skal 

stå, hvor en vare er produceret, men som 

forbruger har man mest brug for at vide, 

hvor tingene er produceret. I forhold til 

sygdomsudbrud er det mest afgørende for 

forbrugerne at få at vide, hvor varen er 

lavet,« siger Forbrugerrådets Mette Boye. 

I Føtex finder vi endda flere varer, der 

ikke er mærket med oprindelsesland, som 

de skal. 

På køl og ved siden af hinanden ligger 

frugterne mango, papaya og granatæble. 

Hverken på prisskilt eller selve frugten 

fremgår det, hvor varen stammer fra, selv 

om EU-reglerne klart siger, at det skal. 

Det er en fejl, erkender Føtex, som nu vil 

tilføje oprindelseslandene på prisskiltet. 

Som forbruger er man altså skidt stillet og 

handler i blinde. Ikke alle de frugter, som 

skal mærkes med oprindelsesland, bliver 

det. Og EUs undtagelser gør, at ikke alt 

frugt og grønt behøver at være mærket 

med oprindelsesland. Også selv om 

de fødevarer, som f. eks. importerede, 

frosne bær, tidligere har ført bakterier med 

sig og gjort tusinder af europæere syge. 

Forbrugerrådet og dets europæiske 

søsterorganisationer mener, at 

undtagelserne bør fjernes, så alle varer 

fremover skal mærkes. 

Det samme mener europaparlamentariker 

Christel Schaldemose ( S), men hun 

erkender, at det er noget nær umuligt at få 

trumfet igennem i EU: »Normalt er det 

nemmere, hvis det kun er producenter 

uden for EU, der stilles krav til. 

Fødevareindustrien og producenterne i EU 

har store interesser i at fastholde 

undtagelserne, for de mener, at mærkning 

er besværlig og dyr. Da der er en tendens 

til at beskytte producenterne mere end 

forbrugerne i EU, vil det her formentlig 

fortsætte som i dag. Så der er desværre 

ikke udsigt til, at undtagelserne ophæves,« 

siger hun. 

 

Fakta - Det siger supermarkederne: 

 

Karin Frøidt, kvalitetschef i Coop, der 

blandt andet står bag Irma og 

SuperBrugsen. 

»Coop anfører ikke oprindelsesland på 

forarbejdede og sammensatte 

grønsagsprodukter. 

Men vi skriver på emballagerne, hvor 

varerne er pakket for Coop, selv om det 

lovgivningsmæssigt er tilstrækkeligt at 

skrive, at varen er pakket for Coop. For 

frosne grønsager og for snittede og 

blandede varer har vi brug for en vis 

fleksibilitet i, hvor råvarerne købes, 

således at vi ikke er fastlåst på en bestemt 

oprindelse. Det giver mulighed for at købe 

råvarerne der, hvor de i en given sæson er 

mest smagsfulde, af bedst kvalitet og 

billigst.«. 

 

Jørgen Bentzen, kvalitetschef i Dansk 

Supermarked, der blandt andet står 

bag Føtex og Netto. 

»Det er ikke et lovkrav at oplyse 

oprindelse af ingredienser på de omtalte 

frostprodukter. Vi tilstræber dog altid at 

give oplysningen på vore private label 

varer. ( Dansk Supermarkeds egne mærker 
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som f. eks. Levevis, red.) I enkelte tilfælde 

er det desværre ikke muligt at komme med 

en præcis angivelse, da oprindelseslandet 

kan svinge fra levering til levering.«. 

 

  

 Vi ved for lidt om farlig 

frugt og grønt 

    

Køkkenhygiejne. Mange danskere 

håndterer frugt og grønt, der tidligere har 

forårsaget store sygdomsudbrud, forkert. 

Der er behov for bedre oplysning, mener 

Forbrugerrådet. 

af Simon Bendtsen og Kasper Krogh, 

21.10.2012 

Danskerne udsætter sig for unødig risiko 

for sygdom, når de bruger frugt og grønt i 

salater og smoothies. En stor del af os 

behandler nemlig ikke flere typer 

grøntsager og frugter, der tidligere har 

været kilde til større sygdomsudbrud, 

korrekt. Det viser en måling, som TNS 

Gallup har foretaget for Berlingske blandt 

1.184 danskere. 

Undersøgelsen viser, at tæt ved alle 

danskere skyller deres grøntsager som f. 

eks. tomat og salat, inden de bruger dem. 

Det er helt efter bogen. Men mange ved 

tilsyneladende ikke, at flere frugter og 

grøntsager skal have et kort opkog, inden 

de spises i salat, i smoothies eller i kager. 

Det gælder bl. a. babymajs og 

sukkerærter, som ofte er importeret fra 

Afrika eller Asien, og som i flere tilfælde 

har gjort danskere syge, fordi de indeholdt 

bakterier som campylobacter eller 

salmonella. 

Fødevarestyrelsen anbefaler derfor, at 

babymajs og sukkerærter får et kort opkog 

inden brug for at slå eventuelle bakterier 

og vira ihjel. Men kun 16 procent af 

danskerne koger deres babymajs, og 22 

procent deres sukkerærter. 

Importerede frosne hindbær har i flere 

omgange gjort danskere alvorligt syge. 

Derfor er det i dag et krav, at kantiner og 

restauranter koger frosne hindbær inden 

servering, og Fødevarestyrelsen anbefaler 

forbrugerne at gøre det samme. Men kun 

hver fjerde dansker koger bærrene inden 

brug. Og 36 procent svarer, at de bruger 

hindbærrene direkte fra posen i enten 

smoothies eller kager. 

»Når nu forbrugerne har de her knap så 

gode vaner med en række fødevarer, som 

man kan blive rigtig syg af, er det et vink 

med en vognstang om, at der skal 

informeres endnu mere om, hvordan man 

korrekt bruger fødevarerne. Det er et 

fælles ansvar. Myndighederne skal sikre, 

at oplysningskampagner når ud til 

befolkningen, og supermarkederne skal 

informere bedre om, hvordan man skal 

bruge de her ting korrekt. Forbrugerne har 

selvfølgelig også selv et ansvar, og vi i 

Forbrugerrådet skal i vores nyhedsbreve 

også sørge for oplysning,« siger Mette 

Boye, afdelingschef i Forbrugerrådet. 

 

Flere kampagner på vej 

Fødevarestyrelsen har i flere omgange 

kørt oplysningskampagner, der fortæller 

danskerne, hvordan de skal håndtere frugt 

og grønt. Fødevarestyrelsen ønsker kun at 
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besvare spørgsmål per skrift. Og i en mail 

hæfter styrelsens direktør, Esben Egede 

Rasmussen, sig ved, at ca. 95 procent af 

forbrugerne skyller tomat og salat, som 

der forbruges mest af. Men: 

»Undersøgelserne viser også, at det er en 

rigtig prioritet at have særligt fokus på en 

række mere eksotiske produkter, både 

hvad angår kontrolindsats og 

kommunikationsindsats. 

Det er Fødevarestyrelsens forventning, at 

de initiativer, der er besluttet og iværksat 

som følge af redegørelsen om frugt og 

grønt, vil øge kendskabet til korrekt 

håndtering af alle slags frugt og grønt hos 

producenter, handlende og forbrugere,« 

skriver Esben Egede Rasmussen. 

Han henviser her til, at fødevareminister 

Mette Gjerskov ( S) har fremlagt syv 

tiltag, der skal forbedre 

fødevaresikkerheden ved frugt og grønt. 

Et af tiltagene er, at der i 2012 og 2013 

skal køre flere oplysningskampagner om 

korrekt håndtering af frugt og grønt. 

Berlingskes Gallup-måling viser, at 38 

procent af danskerne husker at have set en 

kampagne fra Fødevarestyrelsen, som 

hedder »Skyl frugt og grønt.« 

 

 

   

  

Oksekød hovedmistænkt for 

syv nyresvigt 

Fødevaresikkerhed. Det er efter alt at 

dømme et parti oksekød, der er 

hovedskurken i et sygdomsudbrud med 

den såkaldte »burgerbakterie«. Syv 

personer fik nyresvigt under udbruddet. 

af Simon Bendtsen og Kasper Krogh, 

1.11.2012 

Et parti inficeret oksekød har efter alt at 

dømme været skyld i et af nyere tids 

alvorligste sygdomsudbrud på grund af 

en fødevare. 

Sådan lyder det nu fra myndighederne, 

efter udbruddet med den såkaldte 

»burgerbakterie« har givet syv personer 

nyresvigt. Oprindeligt mistænkte 

myndighederne både forskellige former 

for grønt og kød, men nu peger sporet i 

retning af et konkret parti oksekød: »På 

baggrund af interviews med patienterne 

eller deres familier, som Statens Serum 

Institut har foretaget, undersøger 

Fødevarestyrelsen et spor til hakket 

oksekød. Denne efterforskning er stadig i 

gang,« oplyser Fødevarestyrelsen. 

Hos Statens Serum Institut har overlæge 

Kåre Mølbak fulgt nøje med i udbruddet, 

hvor i alt 12 personer blev registreret som 

syge, hvoraf de syv fik nyresvigt. 

»Det har været et alvorligt udbrud i 

forhold til de syv tilfælde af nyresvigt. Det 

er rent faktisk danmarkshistorie, da vi 

aldrig tidligere har haft sådan et 

generaliseret udbrud med så mange 

tilfælde af nyresvigt. I antal patienter har 

udbruddet ikke været så stort, men i 

forhold til graden af alvorlighed i 

sygdommen har det været et usædvanligt 

udbrud,« forklarer Kåre Mølbak, der ikke 

vil gætte på hvor mange mennesker, der i 

alt har været involveret i udbruddet:. 
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Patienter i bedring 

»Men vi regner med, at der er involverede, 

der har haft diarre uden at have nyresvigt 

og uden at blive registreret. Det har 

heldigvis ikke udviklet sig til et meget 

voldsomt udbrud med antallet af patienter, 

men alligevel er det et meget 

bemærkelsesværdigt udbrud på grund af 

de mange patienter med nyresvigt. Det 

virker heldigvis som om, at de syv 

patienter stille og roligt er i bedring, og 

ingen af patienterne er længere i livsfare,« 

siger Kåre Mølbak. 

Udbruddet skyldes den såkaldte 

»burgerbakterie«, der har været skyld i 

flere sygdomsudbrud med hamburgere. 

Den blev særlig kendt i et meget stort 

udbrud fra den amerikanske burgerkæde 

»Jack in the Box« for 20 år siden og har 

siden været skyld i en del burgerrelaterede 

sygdomsudbrud, for eksempel et sidste år i 

Frankrig forårsaget af frosne burgere. 

Alt tyder dog på, at udbruddet herhjemme 

nu er stoppet, da der ikke er blevet 

registreret nye patienter. 

»Vores vurdering er, at udbruddet er gået 

over. Det passer også meget godt med, at 

det har været et enkelt parti oksekød, der 

har været på markedet, og som er blevet 

spist op eller smidt ud. Så heldigvis ser vi 

ud til at være sluppet for det helt store 

udbrud af den type, som fortsætter i 

ugevis,« siger Kåre Mølbak.. 

 

 

 

 

  

   


