
Listeria monocytogenes er en bakterie,
der forekommer mange steder i vores
omgivelser, typisk i jord og på råd-
nende planter. På mange af de råva-
rer, der anvendes i fødevareproduk-
tionen, kan man derfor finde lave
koncentrationer af Listeria, uden at
der er tale om hygiejne-fejl.Ved Dan-
marks Fiskeriundersøgelsers Afd. for
Fiskeindustriel Forskning i Lyngby
har vi således vist, at  Listeria kan fin-
des på ca 1/3 af dansk-produceret
koldrøget laks (Jørgensen og Huss,
1998). Bakterien kan vokse i denne
type produkt, og vi har derfor gen-
nem en årrække arbejdet på at løse
problemerne med Listeria i letkonser-
verede fiskeprodukter.

Utilstrækkelig konservering
Koldrøget laks konserveres med en
kombination af salt (max. 6%), røg-
ning (ved en temperatur, der ikke
overstiger 30°C) og opbevaring ved
lav temperatur (4-8°C). Denne kom-
bination er ikke tilstrækkeligt til at
dræbe bakterien og kan ikke forhin-
dre bakterien i at vokse. I modsæt-
ning til andre sygdomsfremkaldende
mad-bakterier som fx Salmonella, kan
bakterien vokse ved lav temperatur.
Antallet af Listeria-bakterier i køleop-
bevaret koldrøget laks kan i nogle
tilfælde øges fra under 100 celler per
gram til 100.000 celler per gram i
løbet af få uger (Figur 1). Det giver
anledning til bekymring idet kold-
røget laks har en holdbarhed på 3-6
uger ved 5°C og således, i princippet,
kan være op til 6 uger gammel når 
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Listeria monocytogenes er en bakterie, der kan forårsage den
alvorlige infektions-sygdom listeriose hos mennesker. 
Infektionen kan være livstruende og rammer især ældre, 
personer med svagt sygdomsforsvar, gravide og børn. 

Bakterien og sygdommen listeriose overføres med fødevarer, 
så især fødevarer, hvor bakterien kan vokse, udgør en risiko.
Det gælder fx rå mælk og mejeriprodukter, rå og forarbejdede
kødprodukter, rå grøntsager og visse fiskeprodukter. 

I Danmark er der årligt ca. 40 personer, der får listeriose – og af
disse dør omkring en fjerdedel af sygdommen.



man køber den. Antallet af Listeria-
celler, der skal til at forårsage infek-
tion kendes ikke, men flere under-
søgelser viser, at de fødevarer, der har
givet anledning til sygdom, oftest har
haft meget høje koncentrationer af
Listeria, op til 100.000-10.000.000
Listeria-celler per gram. Normalt 
siger man, at der ikke bør være mere
end 100 Listeria-celler per gram. Med
andre ord er 100.000 celler per gram
alt for meget.

Biokonservering
Inden for de seneste 10 år har der
været stor interesse for at bruge bio-
konservering (biologisk konservering)
i levnedsmiddelproduktion. Biokon-
servering indebærer, at man anvender

● levende bakteriekulturer, og/eller 
● antimikrobielle stoffer isoleret fra

planter, dyr eller mikroorganismer 

til at hæmme væksten af uønskede
bakterier.
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Figur 1:
Vækst af Listeria
monocytogenes
i vacuum-pakket 
koldrøget laks.
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Biokonservering, som vi definerer
det, anvendes derimod udelukkende
med henblik på at hæmme væksten 
af uønskede mikroorganismer i et 
levnedsmiddel, uden at smagen eller
konsistensen af produktet ændres.
Derfor skal levende bakterie-kulturer
(og antimikrobielle stoffer), der øn-
skes anvendt til biokonservering, op-
fylde en række krav (Tabel 1).

Levende mikroorganismer har tradi-
tionelt været anvendt til produktion
af fermenterede levnedsmidler (f.eks.
yoghurt, kefir, ost, spegepølse, øl). I
disse produkter giver de tilsatte mi-
kroorganismer nogle ændringer i
smag og konsistens, og samtidig har
de en konserverende virkning fx. gen-
nem dannelsen af mælkesyre eller al-
kohol.
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Biokonservering af
koldrøget laks med levende 
bakteriekulturer
Ved lagring af kold-røget laks vil en
række bakterier kunne vokse. Det
gælder bl.a. en bestemt type af mæl-
kesyrebakterier, de såkaldte carnob-
akterier. Disse bakterier er ikke sund-
hedsskadelige og påvirker ikke sma-
gen af produktet.Vi har vist, at flere
af disse carnobakterier kan hæmme
væksten af Listeria på koldrøget laks.
Formodentlig skyldes det tilstede-

værelsen af disse gavnlige bakterier,
at ikke flere personer får listeriose.
Således vil Listeria ikke vokse godt på
kold-røget laks, hvis der naturligt er
mange carnobakterier (Figur 1).

To sådanne gavnlige bakteriestam-
mer, der begge tilhører slægten
Carnobacterium piscicola, opfylder alle
de kriterier, der er opstillet i Tabel 1.
De to bakterier benytter dog forskel-
lige mekanismer til at forhindre Liste-
ria i at vokse:

Tabel 1:
Kriterier for levende
mikroorganismer, der
ønskes anvendt til
biokonservering af
levnedsmidler
(modificeret efter
Nilsson, 1999).

Egenskaber hos biokonserveringsbakteriekultur

● Ingen sundhedsmæssig fare
● Ingen ændring af smag og tekstur
● Skal hæmme uønskede mikroorganismer

- skal vokse i produktet
- skal have antimikrobiel aktivitet i produktet
- skal være stabilt under lagring

Carnobacterium: Hæmmer Listeria pga.:

Bakteriestamme A9b produktion af et bakteriocin 
(et protein-stof), der 
dræber/skader Listeria

Bakteriestamme A10a formodentlig ved at konkurrere 
om næringsstoffer
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Figur 2:
Hæmning af Listeria
monocytogenes
af bakteriocin 
produceret af Carno-
bacterium piscicola
stamme A9b. 
I de klare områder
omkring hullerne har
Listeria ikke kunnet
vokse.

Figur 3:
Hæmning af vækst af
Listeria monocyto-
genes i koldrøget
laks ved tilsætning af
mælkesyrebakterier;
Carnobacterium 
piscicola stamme A9b
eller stamme A10a.

Carnobacterium piscicola stamme A9b
producerer et protein, kaldet bakteri-
ocin, der dræber Listeria. Denne ef-
fekt af bakteriocinet kan påvises ved
et »brøndassay« (Figur 2). Brøndas-

sayet udføres ved at bore huller i en
agarplade, der indeholder Listeria.
Bakteriocin tilsættes brøndene i for-
skellige koncentrationer, og efter in-
kubering ved 25-30°C (der tillader
Listeria at vokse i agaren), ses klare
zoner omkring huller med bakterio-
cin. Uklarheden i agaren skyldes altså
vækst af Listeria, mens de klare områ-
der er zoner, hvor bakterien ikke har
kunnet vokse.

Hvis Carnobacterium piscicola stamme
A9b eller A10a sprøjtes på koldrøget
laks, der indeholder Listeria, vil 
Listeria - i modsætning til kurven i
Figur 1 - ikke kunne vokse (Figur 3).
Under opbevaring af laksen var 
Listeria i stand til at vokse hurtigt 
op i produktet fra 100 celler/g til
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100.000.000 celler/g på 2 uger.Ved
biokonservering med Carnobacterium
piscicola A9b stagnerede væksten af
Listeria derimod efter en forøgelse i
antallet af Listeria fra 100 celler/g til
10.000 celler/g.Ved biokonservering
med Carnobacterium piscicola A10a
sås den bedste konservering, idet Li-
steria kun voksede fra 100 celler/g til
1000 celler/g over en tidsperiode på
40 dage. I begge tilfælde voksede den
konserverende bakterie (Carnobacte-
rium) vældig godt i produktet; kon-
centrationen af denne bakterie steg
på få dage fra ca. 1 million til ca. 100
millioner bakterieceller per gram.

Det er vigtigt at understrege, at de
konserverende bakterier ikke er ska-
delige på nogen måde – de kan ikke
forårsage sygdom og de ændrer ikke
på produktets smag og lugt.

Biokonservering som en 
fremtidig konserveringsstrategi 
i fiskeindustrien
Biokonservering ved brug af udvalgte
levende bakteriekulturer har vist sig
velegnet til at hæmme vækst af Liste-
ria monocytogenes på koldrøget laks og
kan således forhindre, at forbrugerne

bliver syge. Konserveringsmetoden
har væsentlige fordele fremfor andre
konserveringsmetoder idet den:

● ikke ændrer produktets smag eller
konsistens

● imødekommer forbrugernes ønsker
om anvendelse af mere »naturlige«
og »grønne« konserveringsmetoder 

Udfordringer 
for fiskeindustrien
Implementering af nye konserve-
ringsteknikker kræver altid en pro-
duktionsomlægning og dermed også
på kort sigt en økonomisk udgift for
virksomheden. Brug af biokonserve-
ring i fiskeindustrien kan være be-
sværliggjort af, at den danske fiske-
industri ikke har tradition for at an-
vende levende bakteriekulturer i pro-
duktionsprocessen i modsætning til
mejeri- og kødindustrien. Fiskeindu-
strien skal derfor arbejde for at opnå
en lovgivningsmæssig tilladelse til
brug af levende bakteriekulturer i be-
stemte fiskeprodukter.Til gengæld vil
det være muligt for fiskeindustrien at
garantere overfor forbrugerne, at den
sundhedsskadelige bakterie Listeria
monocytogenes ikke vokser i produktet.
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