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Listeriose er en alvorlig sygdom, der
hovedsageligt skyldes at man har spist
fødevarer med høje niveauer af bakterien
Listeria monocytogenes (Boks 1). Listeria
monocytogenes er en såkaldt ubikvitær –
dvs. allestedsnærværende – bakterie. Den
findes naturligt mange steder, specielt i
jord og planterester. Den kan også fore-
komme i tarmen hos mennesker, dyr og
fugle og udskilles med afføring.

Sygdommen listeriose rammer næsten
udelukkende personer som er svækket af
alder eller har et nedsat immunforsvar.
Dødeligheden i disse risikogrupper er høj
(mellem 20 og 30 %). Gravide kvinder
udgør en særlig risikogruppe idet fosteret
kan blive inficeret og aborteres eller fødes
med alvorlig infektion. I Danmark får
omkring 40 personer om året listeriose,

og for cirka 10 har sygdommen dødelig
udgang.

I USA udgør listeriose kun 0,02 % af alle
fødevarebårne sygdomme. Derimod er
listeriose skyld i 28 % af alle dødsfald der
kan henføres til fødevarebåren sygdom.
Det er derfor med god grund at bakterien
og sygdommen tages meget alvorligt.
Størstedelen af de infektioner der ses hos
mennesker, er sporadiske. Det vil sige at
det ikke har været muligt at udpege en
bestemt fødevare som kilde. Det betyder
omvendt at en lang række fødevarer er
under mistanke – herunder letkonserve-
rede fiskeprodukter. Inkubationstiden,
dvs. perioden fra man spiser bakterien og
udsættes for smitte til man bliver syg, lig-
ger mellem 1 og 70 dage. Det er det der
gør at det kan være særdeles vanskeligt at
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Listeriose er en alvorlig infektionssygdom, der især rammer perso-
ner som er svækket af alder eller sygdom. Dødeligheden er høj, og
ca. en fjerdedel af de der får listeriose, dør. Man får listeriose af at
spise mad med et højt antal af bakterien Listeria monocytogenes.
Listeriose kan forårsages af mange typer spiseklare fødevarer: oste,
kød-, grønt- og fiskeprodukter. I både Sverige og Finland har røget
og gravad regnbueørred været årsag til listeriose. På grund af syg-
dommens alvorlige karakter har mange lande skrappe krav for hvor
mange Listeria monocytogenes-bakterier der må være i madvarer.
Dette har betydet returnering af store partier af danske fiskepro-
dukter fordi bakterien er fundet i produktet. I artiklen beskriver vi
hvorfor det er så svært at undgå Listeria monocytogenes, og hvilke
muligheder der er for at nedbringe antallet. Ved DFU har vi i en del
år hjulpet både myndigheder og virksomheder med at begrænse
bakterien og problemet.

Listeria monocytogenes i fiskeindustrien
– hvad er problemet?

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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udpege en bestemt fødevare som smitte-
kilde – så skal man kunne huske hvad
man spiste for uger siden – og der skal
være en prøve tilbage som man kan
undersøge. Det er i Danmark ikke lykke-
des at påvise sammenhæng mellem indta-
gelse af et bestemt levnedsmiddel og
tilfælde af listeriose hos mennesker.

Hvilke fødevarer kan give listeriose?
Det er vigtig at slå fast at listeriose er

en meget sjælden sygdom. Vi spiser alle,
formodentlig dagligt, madvarer som inde-
holder meget små mængder af bakterien,
uden at blive syge. Så når vi nedenfor
skriver at f.eks. kødprodukter ”har været
årsag til listeriose”, betyder det ikke at der

Tabel 1
Udvalgte 
listerioseudbrud
siden 1980
. . . . . . . . . . . . . . . .
Modificeret efter 
Fonnesbech Vogel , 2000.

Boks 1:
Listeria – 
Listeria monocytogenes
. . . . . . . . . . . . . . . .
Modificeret efter Fonnes-
bech Vogel , 2000).

Fødevare- Associeret- Land År Antal tilfælde/
gruppe fødevaregruppe dødelighed i %

Grønt Coleslaw Canada 1981 41/34
Rissalat Italien 1993 18/0
Mejeri Ost, mexicansk USA 1985 142/34
Ost, rå mælk Schweiz 1983-87 122/27
Ost, rå mælk Frankrig 1994 20/10
Chokolade-mælk USA 1994 52/0
Kød og fjerkræ Paté U.K. 1987-89 355/37
Pork tongue in jelly Frankrig 1992 279/23
Hot dogs USA 1999 100/20
Fisk og skaldyr Røgede muslinger New Zealand 1992 4/0
Røget regnbueørred Sverige 1994-1995 9/25
Røget regnbueørred Finland 2000 5/0

Der findes mange forskellige slags bak-
terier. Man inddeler bakterier i nogle
hovedgrupper, såkaldte familier. Disse
underinddeles i slægter, der igen ind-
deles i arter. Listeria-slægten tilhører
familien Corynebacteriaceae, og indde-
les i alt i 7 arter. En af disse er Listeria
monocytogenes. Det er den eneste art i
slægten der kan give sygdom hos
mennesker.
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altid er en stor risiko ved kødprodukter,
men at det nogle meget få gange går galt
med denne type produkter.

Man blev især opmærksom på sygdom-
men i forbindelse med nogle udbrud i
Frankrig, hvor bakterien blev sporet til rå-
mælk og bløde ostetyper. Senere har
mange forskellige fødevarer været årsag
til listeriose, og sygdommen er desværre
stadig aktuel på trods af mange års fore-
byggende arbejde. Selvom det umiddel-
bart er meget forskellige produkter der
har været involveret i listeriose-udbrud,
så tegner der sig et fælles mønster: det er
typisk industrielt fremstillede produkter
der opbevares på køl – og som har en lang
holdbarhed (Tabel 1).

Risikovurdering – bliver man syg af at
spise fiskeprodukter der indeholder
Listeria monocytogenes?

Det er ikke muligt at sige præcis hvor
mange Listeria monocytogenes-bakterier der
skal til for at man bliver syg. Der har i
USA og i internationalt regi været udført
såkaldte kvantitative risikovurderinger,
hvor man indsamler alle former for data
vedrørende bakterien og sygdommen. I de
fødevarer som har forårsaget listeriose,
har der været mere end 1000 celler (kolo-
ni-dannende enheder, CFU) per gram
eller milliliter.

Det er derfor vigtigt at skelne mellem to
forhold når man vurderer risiko for liste-
riose: 1) om bakterien er tilstede i en føde-
vare? Og 2) om bakterien er i stand til at
vokse i det pågældende produkt? Som
oftest finder man bakterien i meget lavt
antal i frisk-fremstillede produkter. Hvis
produkterne er konserveret så bakterien
ikke vokser, er risikoen meget lille. I
mange spiseklare produkter (pålægsvarer,

salater, røget fisk) vil bakterien dog
kunne vokse, og hvis varen lagres længe
(lang holdbarhed) eller hvis en lav opbe-
varingstemperatur ikke holdes, så vil bak-
terien formere sig, og derved kan meget
høje niveauer nås.

Røgede fiskeprodukter og andre spisekla-
re produkter kan, set med mikrobiologi-
ske briller, være høj-risikoprodukter. Det
er produkter der oparbejdes med "milde"
procesbetingelser, med relativt lang hold-
barhed, og som spises uden varmebe-
handling. Koldrygningsprocessen vil ikke
dræbe Listeria, mens en varm-rygning
(eller kogning) dræber den. Som vi
beskriver nedenfor forurenes produkterne
dog meget ofte under den efterfølgende
håndtering.

Hvad kan Listeria monocytogenes
– hvordan forurener den fødevarer?

Listeria monocytogenes kan ”komme ind”
i en fødevareproduktion mange steder.
Mange råvarer kan bære bakterien.
Støvler, kasser, truck-hjul der kommer
ind i produktionen, kan have den med.
Når den først er inde er den, især hvis
den får sig etableret, svær at komme af
med. Listeria monocytogenes er, som mange
andre bakterier, god til at sætte sig fast
på overflader. Det kan f.eks være på rust-
frit stål eller transportbånd i en fødevare-
produktion. Desuden er den meget god
til at gemme sig i revner og sprækker
(Figur 1) – eller i små hjørner af produk-
tionsmiljøet, hvor der er lidt fugtigt, og
hvor der måske ikke altid gøres grundigt
rent.

For at bekæmpe bakterien må man vide
hvor den gemmer sig. Ved Afd. for
Fiskeindustriel Forskning på DFU har vi
undersøgt adskillige produktionsmiljøer,



Figur 1 .
Listeria monocytogenes-
celler 
. . . . . . . . . . . . . . . .
Gemt i en revne i en glat
rustfri ståloverflade.
Bakterierne er ca. 2µm
lange. Hverken bakterier
eller revne kan ses med
det blotte øje, de ses her
ved hjælp af elektron-
mikroskop.

SEM of Listeria mono-
cytogenes. © Amy C.
Lee Wong , Food Research
Institute. Licensed for
use, ASM MicrobeLi-
brary and Amy C. Lee
Wong.
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Man kan finde og isolere Listeria monocytogenes-bakterier på rå fisk, i afløb, på sli-
cere, på produkter – og fra patienter. Hvordan finder man ud af hvilken fødevare
der var årsag til sygdom? Og hvordan finder man ud af hvor i produktionen de
bakterier der forurener produktet, gemmer sig? Man bruger de selv samme
teknikker som f.eks. politi og retsmedicinere bruger når de skal ”koble” en forbry-
der til en forbrydelse. Man sammenligner arvematerialet (DNA) fra forskellige
prøver og vurderer hvilke der matcher.

Helt konkret går en af metoderne ud på at man oprenser DNA fra hver eneste af de
bakterier der er isoleret. Specifikke stykker af dette DNA opformeres til mindre
stykker (såkaldt Random Amplified Polymorphic DNA; RAPD). Disse DNA-stykk-
ker kan adskilles efter størrelse og danne et mønster. Adskillelsen sker ved hjælp af
elektrisk strøm i en agarose-gel der nedsænkes i væske (buffer). Efter adskillelsen
farves gelen med DNA-stykkerne, og de enkelte baner sammenlignes. Hvis to bak-
terier har helt samme båndmønster, er der stor sandsynlighed for at de kommer
fra den samme moder-celle; at de er af samme klon.

deres råvarer og deres færdige produkt.
Ved at sammenligne de Listeria monocyto-
genes-stammer vi har fundet i de forskel-
lige prøver, har vi fundet at den væsent-
ligste kilde til færdigvarens forurening
med Listeria monocytogenes er selve pro-
duktionsmiljøet.

Bakterien har etableret sig i en niche
(f.eks. et afløb) og spredt sig til nogle af
de overflader, f.eks. en slicer, der er i
fysisk kontakt med produktet. Ved at

bruge DNA-baserede metoder (se Boks
2) har vi i en fabrik fundet præcis den
samme specifikke Listeria monocytogenes-
type i 6 år. Listeria monocytogenes har på
den måde etableret sig som en ”hus-
flora” og er ikke blevet fjernet af de
almindelige rengørings- og desinfekti-
onsprocedurer.

Hvad kan Listeria monocytogenes 
– hvorfor vokser den i fødevarer? 

Listeria monocytogenes forårsager en infek-
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Boks 2:
Sporing af Listeria
monocytogenes i røge-
rier – og andre
steder
. . . . . . . . . . . . . . . .
RAPD-profil af forskel-
lige stammer af Listeria
monocytogenes . Hver
bane stammer fra en
bakteriestamme. De
første 8 baner er ”ens” –
selvom bakterien er iso-
leret fra forskellige
steder.
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tionssygdom, listeriose, hos mennesker.
Det betyder at bakterien kan vokse ved
menneskets kropstemperatur på 37°C. På
den måde ligner den andre bakterier som
kan inficere mennesker, som f.eks. Sal-
monella eller Campylobacter.

Men i modsætning til disse bakterier kan
Listeria monocytogenes også vokse ved lav
temperatur, helt ned til 1°C, og ved køle-
skabstemperatur vokser den godt – om
end langsomt. Samtidig tåler den en del
salt, og den vokser fint i vacuum-pakkede
produkter. Det betyder at mange af de
såkaldte konserverende parametre (køling,
pakning, saltning) som vi i dag bruger til
at konservere vores fødevarer, ikke forhin-
drer bakterien i at vokse. Som beskrevet
ovenfor er det netop dens vækst – det at
den kan blive til mange – der er den store
risiko.

Muligheder for at kontrollere Listeria
monocytogenes i fiskeprodukter 

Virksomheder der fremstiller fødevarer,
må sætte ind på flere områder for at
bekæmpe Listeria monocytogenes. I mange
produkter sørger man enten for at udrydde
bakterien eller sammensætte sit produkt,
så de få bakterier der har sneget sig ind,
ikke kan vokse. F.eks. vil bakterien blive
dræbt i varmebehandlede produkter. Hvis
produktet er pakket før det varmes (f.eks.
konservesdåser), så det ikke kan forurenes
efter varmebehandlingen, så er man helt
sikker på at Listeria monocytogenes er udryd-
det. Hvis produktet opbevares ved frysning
– eller konserveres ved tilsætning af syre
og salt (f.eks. marinerede sild), så er man
helt sikker på at Listeria monocytogenes ikke
kan vokse.

Sådanne trin der enten udrydder bakteri-
en eller sikrer at den ikke kan vokse, kal-

des ”kritiske kontrol-punkter”. I dag skal
fødevareproducerende virksomheder ana-
lysere hvert eneste produkt for de mulige
mikrobiologiske risici (en såkaldt
”hazard analysis”), og de skal redegøre for
– for hver eneste risiko de finder – om der
i produktionen er processer eller procedu-
rer der fjerner risikoen. Såkaldte ”critical
control points”. Hele denne øvelse, der
går ud på at være opmærksom på de vir-
keligt kritiske problemer – og ikke spilde
tiden på noget uvæsentligt – kaldes
Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP).

Ved produktion af kold-røget laks, der
sælges køleopbevaret og vakuum-pakket,
står man imidlertid med det særlige pro-
blem at der ikke umiddelbart kan udpeges
et sådant kritisk kontrolpunkt for Listeria
monocytogenes. Det skyldes at produktets
oparbejdning og konservering ikke er til-
strækkeligt til at eliminere bakterien, og
at køling/saltning/pakning ikke normalt
er tilstrækkeligt til at garantere at bakteri-
en ikke vokser. Derfor er det vigtigt at
niveauerne af bakterien på det friskfrem-
stillede produkt holdes så lave som over-
hovedet muligt.

Som nævnt er bakterien meget almindelig
i vores miljø, og det er næppe muligt at
producere fødevarer helt uden Listeria
monocytogenes. Men antallet af positive
prøver – og det niveau den forekommer i
– kan bringes meget langt ned. Dette kan
dog kun gøres hvis de fødevareproduce-
rende virksomheder er meget opmærk-
somme på bakterien og har god styr på
produktionshygiejnen.

Det indebærer at fabrikken skal have
udstyr der kan gøres rent, at personalet og
rengøringspersonalet er uddannet og
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kender problemet, at der bruges de rigtige
rengørings- og desinfektionsmidler – og
meget mere. Denne meget grundlæggen-
de hygiejne, der i princippet er en forud-
sætning for overhovedet at få lov at pro-
ducere fødevarer, kaldes God Hygiejnisk
Praksis (GHP).

Ved Afd. for Fiskeindustriel Forskning på
DFU arbejder vi med begge de ovennævn-
te problemstillinger. Dels forsøger vi at
vurdere om der i produktionen af letkon-
serverede fiskeprodukter kan anvendes
konserverende parametre der forhindrer
Listeria monocytogenes i at vokse. Det kan
måske gøres ved at ændre saltnings- eller
røgnings-processen – eller ved at tilsætte
uskadelige mælkesyrebakterier, der kon-
kurrerer med Listeria monocytogenes (se
FISK & HAV nr. 51, side 2-6). Dels arbej-
der vi meget intenst sammen med en
række virksomheder på at finde bakteri-
ens skjulesteder i produktionsmiljøet,
udrydde den og sikre at den daglige
rengøring og desinfektion forhindrer den
i at etablere sig igen.

Listeria monocytogenes-forurening under
produktion – kan det undgås?

Listeria monocytogenes findes typisk i jord
og planter og kan derfor især findes på
fisk fra kystnære områder. Derimod fin-
des den sjældent på fisk fanget i åbne
farvande. Det er således ikke så alminde-
ligt at det er selve råvaren til fremstilling
af fiskeprodukter der har bakterien med
sig. Derimod vil alt – skosåler, trucks,
paller ... – der kommer ind i en fabrik
udefra, kunne have bakterien med. Da
den som sagt nemt sætter sig fast på over-
flader og kan overleve og endda vokse i
det kølige fiskeproduktionsmiljø, bliver
den nemt hængende og kan forurene pro-
duktet.

Selv om Listeria monocytogenes fjernes helt
fra et produktionsanlæg vil den fortsat
blive introduceret i produktionsmiljøet af
mennesker, råvarer, udstyr mv. Produktet
kan blive forurenet fra mange forskellige
steder under forarbejdning og pakning.
Ved at kontrollere etablering og vækst af
Listeria monocytogenes i produktionsmiljøet
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Alle råvarer bør behandles som
potentielt forurenede med Listeria
monocytogenes fordi bakterien kan
være på den rå fisk. Bakterien er sjæl-
dent på den levende laks, men fisken
kan forurenes under slagtning.
Trucks, løftevogne og de personer der
bruger dem, kan være potentielle kil-
der. Produktions-miljøet skal derfor
afgrænses og unødvendig færdsel
undgås.Mennesker der ikke har liste-
riose, kan være raske bærere af bakte-
rien. Derfor skal alle overholde en høj
personlig hygiejne-standard.

Boks 3:
Undgå at Listeria
monocytogenes kom-
mer ind i produk-
tionsmiljøet
. . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration:
Marusa Design ved
Martin Savery.



Boks 4:
Undgå at Listeria
monocytogenesspredes
i produktionsmil-
jøet
. . . . . . . . . . . . . . . .
Illustration:
Marusa Design ved
Martin Savery.
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Listeria monocytogenes overføres ofte til
produktet fra forurenet produktions-
udstyr.

Gulve og afløb er væsentlige forure-
ningskilder fordi de forurenes af fodtøj,
trafik med vogne og materiale der fal-
der på gulvet. Det er vigtigt at forure-
ning herfra ikke føres op på produk-
tions-linien 

- saml ikke ”spildt” fisk op fra gulvet 

- undgå spuling i nærheden af produk-
tionslinien; det sprøjter Listeria monocy-
togenes op på produktionslinien.

Adskillelse i forskellige rum af funktio-
ner samt et linært flow i produktionen
hindrer også spredning.

er det således kun muligt at begrænse,
men ikke fuldstændig undgå, risikoen for
forurening af produktet.

Det er muligt at mindske forekomsten af
Listeria monocytogenes i produkterne mar-
kant ved at undgå at bakterien:

1. - kommer ind i produktionsmiljøet 
(Boks 3)

2. - spredes i produktionsmiljøet 
(Boks 4)

3. - etablerer sig i produktionsmiljøet 
og danner et reservoir (Boks 5)

På DFU´s hjemmeside www.dfu.min.dk/
micro/" kan man finde ”Vejledning til
kontrol af Listeria monocytogenes i fiskein-
dustrien”.

Vejledningen giver praktiske anvisninger
på hvorledes man i videst muligt omfang
undgår overførsel af Listeria monocytogenes
til spiseklare fiskeprodukter under forar-
bejdning.

Listeria monocytogenes og handelsmæss-
sige problemer

Den megen fokus på (mikrobiologi-
ske) risici i fødevarer har store handels-
mæssige implikationer. Danmark har en
meget betydelig eksport af fiskeproduk-
ter til udlandet; således er værdien af
eksporten af kold-røget laks ca. 1,7 milli-
arder kroner. Som det er fremgået oven-
for er listeriose en meget alvorlig, men
heldigvis sjælden, sygdom. I mange
lande er man dog så bekymret over pro-
blemet at man ikke tillader nogen som
helst forekomst af bakterien i spiseklare
produkter.
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Til sådanne lande har Danmark store
problemer med eksport af eksempelvis
kold-røget laks. F.eks. er Italien et meget
vigtigt eksportmarked for flere danske
røgerier, og danske koldrøgede laks bli-
ver jævnligt stoppet ved importkontrol
og returneret. Man er bange for at der
under distribution og lagring ikke er
kontrol med tid og temperatur – og at
produkterne kan blive farlige for forbru-
geren hvis bakterien får lov at vokse.

På EU-plan er der fremsat videnskabe-
ligt begrundende forslag til mere lem-

pelige krav, men det er endnu uvist om
disse krav også vil blive godkendt fra
politisk side. Ved Afdelingen for
Fiskeindustriel Forskning på DFU
arbejder vi på at udvikle et Listeria-kon-
trolprogram, som er baseret på mil-
jøprøver for Listeria monocytogenes taget
mens produktionen forgår. Kontrol-
programmet skal mindske forekomsten
af Listeria monocytogenes i produkterne
ved at overvåge produktionsmiljøet og
fjerne eller forebygge kilder til forure-
ning. I USA, hvor man ikke tillader
Listeria monocytogenes i produkterne, ser
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Boks 5:
Undgå etablering
af Listeria monocytoge-
nes i produktions-
miljøet
. . . . . . . . . . . . . . . .
Dampdesinfektion af
frankfurter-afskinder.
Damp ledes ind under
presseningerne, og derved
bliver bakterier på udsty-
ret slået ihjel .

Rengøring og desinfektion skal fjerne Listeria monocytogenes fra produktionsmiljø-
et. Bakterien sætter sig hurtigt fast på overflader, og der kan den vokse og blive
mere modstandsdygtig over for rengørings- og desinfektionsmidler. Udstyr skal
designes, så det kan skilles og rengøres.

Som alternativ til den kemiske desinfektion bruger nogle firmaer i USA dampdes-
infektion til fjernelse af Listeria monocytogenes fra det rengjorte anlæg.
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man også at denne ide er under diskus-
sion.

Fødevareindustrien – herunder fiskein-
dustrien – bliver mødt med stigende krav
til sikkerheden af produkterne. I dag er
det industriens eget ansvar at forbruger-

ne ikke kan blive syge af produkterne.
Som det er fremgået kan det være meget
svært at løse nogle af disse problemer, og
et fortsat samarbejde mellem industri,
myndigheder og forskningsmiljøer er
nødvendigt for at komme Listeria monocy-
togenes-problemet til livs.


