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Bakterien Listeria monocytogenes kan være årsag til listeriose, der er en 
alvorlig infektionssygdom, hvor ca. 25-30 % af alle patienterne dør af 
sygdommen. Listeriose er fødevarebåren – det vil sige at man kan blive 
syg af at spise madvarer, der indeholder bakterien i høje koncentratio-
ner. L. monocytogenes kan findes på gulvet og på udstyret i mange af de 
virksomheder, der fremstiller fødevarer, så her kan ske en overførsel af 
bakterien til madvaren. Bakteriens naturlige forekomst er i naturen, 
fx i planter i forrådnelse og i jord, men et nyt arbejde fra Danmarks 
Fiskeriundersøgelser har som det første undersøgt, om og hvor stor 
betydning L. monocytogenes i naturen har for forekomsten af bakterien 
inde i fiskeslagterier og –røgerier.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Listeriose rammer oftest ældre mennesker 
eller personer, der i forvejen har andre syg-
domme og dermed et svækket immunfor-
svar. Gravide kvinder er også i risikogrup-
pen, idet bakterien kan overføres til fosteret. 
Inficeres den gravide kvinde, kan det med-
føre, at barnet fødes med en alvorlig infek-
tion eller i alvorlige tilfælde resultere i abort. 
I Danmark registreres der ca. 40 tilfælde pr. 
år (figur 1), og sygdommen har en dødelig 
udgang for en fjerdedel af patienterne.

Vi spiser alle jævnligt fødevarer, der inde-
holder et lavt antal L. monocytogenes uden at 
bliver syge, og det skyldes, at der skal mange 
bakterier til for at fremkalde infektionen. 
Internationalt er der enighed om, at føde- 
varer med mindre end 100 L. monocytogenes 
pr. gram ikke udgør nogen risiko. For at L. 
monocytogenes kan forekomme i så høj kon-
centration, at madvaren er farligt at indtage, 
er det nødvendigt, at L. monocytogenes får tid 
til at vokse. Det er derfor typisk varer med 
en lang holdbarhed, der kan give problemer.
Heldigvis overlever bakterien ikke, hvis fø-

devaren opvarmes før den spises. Dermed 
er det kun den gruppe af levnedsmidler, der 
er spiseklare og samtidig har en lang hold-
barhed, der udgør en risiko for forbrugeren. 
Eksempler på disse er en lang række på-
lægsprodukter som fx bløde oste, især hvis 
de er fremstillet af upasteuriseret mælk, 
kødpålæg, salater og kold-røgede fiskepro-
dukter.

Fra man har spist en madvare med høje 
koncentrationer af bakterien til de første 
symptomer viser sig, kan der gå alt mellem 
1 og 90 dage. Det gør det meget svært at be-
stemme, hvilken fødevare der forårsagede 
infektionen. Ofte er der ikke mere mad til-
bage, der kan analyseres for forekomst af 
bakterien, og det er også svært for patienten 
at huske hvad han eller hun har spist for så 
længe siden. Der har dog været tilfælde, 
hvor forureningskilden er blevet fundet, og 
årsagen har fx været coleslaw, bløde oste, 
smør, hot dog pølser, røgede muslinger, 
kold-røget regnbueørred og gravad regn-
bueørred.
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Både Danmarks Fiskeriundersøgelser og 
udenlandske laboratorier har vist, at man i 
nogle produktionsanlæg kan isolere de 
samme undertyper af L. monocytogenes år ef-
ter år. Det vides ikke, om det skyldes, at 
disse typer er de hyppigst forekommende i 
naturen og derfor hele tiden føres ind i fa-
brikken, eller om disse typer er helt speciel-
le og har tilvænnet sig produktionsmiljøet. 
Forståelse for dette er vigtig for, at fabrik-
kerne kan vurdere, om de skal fokusere på 
speciel rengøring inde i fabrikken eller på at 
isolere alt indendørs fra det ydre miljø. 

Hvordan ender Listeria monocytogenes i 
vores madvarer?
Virksomheder og myndigheder har to værk-
tøjer til at nedbringe mængden af L. monocy-
togenes. De kan prøve at forhindre forure-
ning af produkterne, og de kan udvikle 
konserveringsteknikker, der forhindrer 
bakterien i at vokse i madvarer. Man skulle 
tro, at det var nemt at forhindre forurening 
af fødevarer, men dels forekommer bakteri-
en naturligt på mange af de råvarer, der bru-
ges i fødevareproduktionen, og dels har 
bakterien en helt speciel evne til at overleve 
og etablere sig i procesanlæg til fødevarer. 
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Figur 1
Listeriose i 
Danmark

· · · · · · · · · · · · · ·
I Danmark har antal liste-
riose-tilfælde varieret mellem 
8 og 44 de sidste 24 år.
Kilde: www.dfvf.dk

Figur 2
Prøvetagning

· · · · · · · · · · · · · ·
Ved prøvetagning fra over-
flader bruges sterile svampe 
og handsker for ikke selv at 
forurene prøven med bakterier.
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Figur 3 
Listeria-selektiv 
plade

. . . . . . . . . . . . . .

Alle Listeria arter danner 
sorte kolonier på den selektive 
plade. Listeria monocyto-
genes kan kendes på fordyb-
ningen i midten af kolonien 
– ”navlen”

Er Listeria monocytogenes indenfor og 
udenfor de samme?
For at undersøge hvor mange og hvilke ty-
per af L. monocytogenes, der forekommer i 
miljøer inde i fiskeproduktioner og udenfor, 
tog vi prøver fra Mølleåen, hvor der ikke er 
udledning fra levnedsmiddelproduktion, og 
fra tre dambrug, to havbrug, to fiskeslagte-
rier og ét fiskerøgeri. I det ydre miljø, det vil 
her sige Mølleåen, dambrug og havbrug, 
blev der samlet prøver af fx jord, vand og 
planter, og disse blev analyseret for fore-
komst af L. monocytogenes. I det indre miljø 
inde på slagterierne og på røgeriet blev der 
primært brugte svampe til at tage prøver fra 
overfladerne med (figur 2). Hver svamp blev 
undersøgt for tilstedeværelse af L. monocyto-
genes. 

I laboratoriet blev prøverne fra de forskellige 
lokaliteter sået ud på Listeria-selektive 
agarplader. Det vil sige, at det kun er for-
skellige Listeria-arter, der kan vokse frem 
som synlige kolonier på pladen, mens andre 
arter af bakterier bliver hæmmet (figur 3). 
Listeria-arter danner sorte kolonier på den 
selektive agarplade, og desuden har L. mono-
cytogenes kolonier en fordybning i midten. 
Dermed kan den adskilles fra de andre Liste-
ria-arter. Bakterie-stammer blev isoleret fra 
kolonier på de selektive agarplader, og der-
næst blev en række biokemiske tests gen-
nemført for entydigt at fastslå, at det var L. 
monocytogenes.

I alt 65 ud af de 400 prøver indeholdt L. mo-
nocytogenes (tabel 1). Det viste sig, at efter-
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Tabel 1
Antallet af prøver 
og forekomst af 
Listeria monocytoge-
nes i prøverne.

· · · · · · · · · · · · · ·

hånden som graden af forarbejdning steg, 
steg andelen af positive prøver også. I Møl-
leåen fandtes ingen L. monocytogenes, mens 2 
% af prøverne fra havbrugene og 10 % af 
prøverne fra dambrugene var positive. I 
slagterierne var 14 % af prøverne positive 
for L. monocytogenes, og i røgeriet indeholdt 
68 % af alle prøverne L. monocytogenes. Det 
skal pointeres, at prøver taget i røgeriet var 
målrettet mod steder, hvor det forventes at 
finde bakterien, og at dette røgeri i den pe-
riode, hvor prøverne blev taget, havde pro-
blemer med forekomst af L. monocytogenes. 
Derfor var der relativt mange positive prø-
ver. Røgeriet modtager primært laks fra 
Norge (oprdrætslaks), så der var ingen sam-
menhæng mellem fx de undersøgte dam-
brug og det undersøgte røgeri. Det har væ-
ret foreslået, at der på nogle årstider findes 
højere forekomst af L. monocytogenes, men i 
dette prøvemateriale var der ingen sæsonva-
riation, idet der om sommeren var 14 prøver 

ud af 136, der indeholdt L. monocytogenes, og 
om vinteren var 15 af 134 prøver positive.

Selvom alle de 65 bakterie-isolater er L. mo-
nocytogenes, kan de godt være genetisk for-
skellige, ligesom DNA-prøver fra forskellige 
mennesker er forskellige, selvom vi alle er 
mennesker. Det er for eksempel forskelle og 
ligheder i DNA-profiler, politiet bruger til at 
koble en mistænkt til en forbrydelse. I disse 
forsøg blev en DNA-profil for hvert enkelt 
bakterie-isolat udarbejdet. Rent praktisk 
foregår det ved, at DNA oprenses fra hver af 
alle bakterie-isolaterne, hvorefter små styk-
ker af DNA’et opformeres. De små stykker 
afsættes på en agarosegel, som er en matrix 
af agarose-cellulose-polymerer, og vha. 
elektrisk spænding adskilles DNA-stykker-
ne efter størrelse. Til sidst farves gelen med 
et stof, der binder til DNA. Efterfølgende 
ses et båndmønster på agarosegelen for hver 
bakterie-isolat (figur 4). Denne teknik blev 
brugt til at undersøge, om det var den sam-

Steder 
prøverne er 
taget

Antal prøver Antal Positive Positive
%

Total

Som
m

er

Vinter

Som
m

er

Vinter

Som
m

er

Vinter

A
ntal Prøver

A
ntal Pos.

%
 pos.

Å 12 - 0 - 0 - 12 0 0

Dambrug 82 88 7 10 9 11 170 17 10

Havbrug 18 27 0 1 0 4 45 1 2

Slagteri, indea 3 67 0 10 0 15 70 10 14

Slagteri, 
bløgge- 
områdeta

6 19 2 3 33 16 25 5 20

Slagteri, ude 11 22 4 5 36 23 33 9 27

Røgeri, indeb 31 - 21 - 68 - 31 21 68

Røgeri, ude 14 - 2 - 14 - 14 2 14

-: Ingen prøver taget
a: Vi har kun taget få prøver om sommeren, idet slagteriet ikke producerede på dette tidspunkt.
b: Dette er ikke et udtryk for den gennemsnitlige forekomst af L. monocytogenes, idet prøverne er taget, hvor 
vi forventer at finde bakterien
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Figur 4
Er alle Listeria 
monocytogenes de 
samme?

. . . . . . . . . . . . . .

På genetisk niveau kan 
der godt være forskel på L. 
monocytogenes selvom de 
hedder det samme. Ved at sam-
menligne båndmønsteret fra 
DNA’et fra forskellige isolater, 
kan det afgøres om de er ens 
eller forskellige. Bane 1 og 8 
er standarder og derfor har de 
ens båndmønster, mens alle 
de 10 stammer på billedet er 
forskellige (bane 2-7 og 9-12)

me slags L. monocytogenes, der var fundet 
inde i fabrikkerne og i miljøet udenfor.

Der var kun ganske få forskellige DNA-ty-
per inde i slagterierne og røgeriet, og hver 
virksomhed havde sin egen specielle type 
(tabel 2). Omvendt var der mange forskelli-
ge DNA-typer i dambrugene og miljøet 
udenfor fabrikkerne, og mange af dem blev 
kun fundet én eller to gange. Dog var der én 
type (type 2), som otte gange blev isoleret 
fra dambrug. DNA-type 8, som var den 
mest almindelige i det ene slagteri, blev ikke 
fundet andre steder, mens den DNA-type, 
der var almindelig i røgeriet (type 7) kun 
blev fundet få gange i det ydre miljø. Den 
omgivende natur kan derfor godt være den 
oprindelige kilde til de DNA-typer, der do-

minerer i fabriksmiljøerne, idet de findes i 
naturen. Omvendt er der kun få af de fa-
briks-dominerende DNA-typer i den omgi-
vende natur, hvorfor de ikke udgør et kon-
stant og markant pres på virksomhederne.

Kan Listeria monocytogenes overleve i 
naturen?
Man mener, at L. monocytogenes er en miljø-
bakterie, dvs. at den naturligt findes i natu-
ren, men der har kun været få undersøgelser, 
der dokumenterer, hvor godt den overlever i 
naturen. Derfor er det på Danmarks Fiskeri-
undersøgelser blevet undersøgt, hvordan tre 
forskellige stammer af L. monocytogenes, der 
alle er forskellige DNA-typer, overlever i 
miljøet. En af bakteriestammerne (kode 
N53-1) repræsenterer en DNA-type, der er 

     1    2    3    4     5    6    7    8    9   10  11  12
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Tabel 2
Alle Listeria monocy-
togenes er ikke ens 
på DNA-niveau.

. . . . . . . . . . . . . .

Nogle DNA-typer blev kun 
fundet én eller to gange, mens 
andre var mere dominerende.

meget almindelig i røgerier, en anden (kode 
Br21) blev isoleret fra vand i et dambrug og 
kode 4542 er en L. monocytogenes, der er iso-
leret fra en patient med listeriose.
Kunstigt havvand (Instant Ocean (IO)) og 
kunstigt ferskvand (phosphate-buffered sa-
line (PBS)) blev fremstillet, og ca. 105 L. mo-

nocytogenes pr. ml vand blev tilsat. Flaskerne 
blev opbevaret ved 5 ºC. Med passende 
mellemrum undersøgte vi antallet af L. mo-
nocytogenes. Både i IO og PBS overlevede alle 
tre stammer af L. monocytogenes fint, så de 
meget næringsfattige forhold medførte ikke 
at bakterierne døde (figur 5a og 5b).

DNA-
type

Antal isolater Total

Fiskeopdræt Fiskeslagteri Fiskerøgeri

Dambrug Havbrug Inde Bløgge-
plads

Ude Inde Ude

1 1 1

2 8 2 10

3 3 3

4 1 1

5 1 1

6 1 1

7 1 2 1 16 1 21

8 7 7

9 3 3

10 1 1

11 1 1

12 1 1

13 1 1

14 1 1

15 2 2

16 1 1

17 2 2 1 5

18 1 1

19 2 2

20 1 1

Antal 
DNA-
typer

7 1 3 3 7 4 2
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Figur 5
Overlevelse af 
Listeria monocyto-
genes i kunstige 
miljøer.

. . . . . . . . . . . . . .

Alle stammer af L. monocy-
togenes (    N53-1,    Br21,
    4542) overlever fint i både 
(a) kunstigt havvand (IO) og 
i (b) en buffer (PBS) med få 
næringsstoffer ved 5 ºC. L.m. 
betyder Listeria monocy-
togenes.

Dernæst blev det undersøgt, hvordan de tre 
stammer overlevede i naturligt hav- og 
ferskvand ved både 5 ºC og 20 ºC. Alle tre 
typer af L. monocytogenes døde meget hurtigt 
i begge typer af vand (figur 6a), og de for-
svandt hurtigere ved 20 ºC end ved 5 ºC. 
For at undersøge hvad der var årsag til re-
duktionen af L. monocytogenes, blev hav- og 
ferskvand varmebehandlet eller filtreret (fil-
ter med porestørrelse 0,2 μm) før L. mono-
cytogenes blev tilsat. Både i varmebehandlet 

og filtreret vand overlevede bakterien i me-
get længere tid end i det naturlige vand (fi-
gur 6b og c). Derfor er der formodentlig i 
hav- og ferskvand nogle biologisk aktive or-
ganismer/stoffer, der reducerer de tilsatte L. 
monocytogenes. I hav- og ferskvand forekom-
mer protozoer og phager (virus) naturligt. 
Disse kan spise bakterier eller lysere dem 
dvs. ødelægge cellemembranen og dermed 
reducere antallet af mikroorganismer i ma-
rine miljøer [Rozen & Belkin, 2001]. Proto-
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Figur 6
Overlevelse af 
Listeria monocytoge-
nes i havvand.

· · · · · · · · · · · · · ·
I naturligt havvand ved 20 ºC 
dør alle stammer af Listeria 
monocytogenes (   N53-1,  
Br21,    4542) meget hurtigt 
(a), mens de overlever længere 
tid i både varmebehandlet 
(b) og sterilfiltreret (c) vand. 
Pilene i (a) og (b) betyder, 
at detektionsgrænsen for 
analysemetoden er nået. L.m. 
betyder Listeria monocy-
togenes
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zoer er større end 0,2 μm, mens phager er 
mindre end 0,2 μm, og derfor er de sidst-
nævnte stadigvæk i vandet efter sterilfiltre-
ring. Derfor må det være protozoer, der i 
disse forsøg har dræbt L. monocytogenes i det 
naturlige hav- og ferskvand, idet bakterier-
ne ikke forsvandt i det filtrerede vand.

Konklusion
L. monocytogenes forekommer i naturen, men 
antallet af prøver, hvor bakterien kan findes, 
er relativt lavt. Det stemmer godt overens 
med, at bakterien overlever dårligt i natur-
ligt hav- og ferskvand. Hvis bakterien intro-
duceres til det ydre miljø fx fra en inficeret 
patient, er det sandsynligt, at antallet af 
bakterier vil reduceres hurtigt. Samtidig vi-
ser DNA-typningen, at de L. monocytogenes-

typer, der dominerer inde i fiskeslagterierne 
og -røgeriet, kun findes i begrænset omfang 
i miljøet udenfor. Selvom det ydre miljø og/
eller råvaren må være den oprindelige kilde 
til L. monocytogenes, kan vi konkludere, at 
forekomsten af L. monocytogenes i det ydre 
miljø formodentlig kun har en mindre be-
tydning for dens forekomst i produktions-
miljøerne, hvis bakterien vel og mærke al-
lerede er etableret her. Det betyder, at 
selvom fødevarefabrikker naturligvis skal 
være meget omhyggelige med at hindre in-
troduktion af L. monocytogenes fra miljøer 
udenfor fabrikken, så er det helt centralt for 
kontrollen af L. monocytogenes at den spores i 
fabriksmiljøet, og der sættes ind med mål-
rettet rengøring og desinfektion i de nicher, 
hvor den findes.
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Eksempel på 
dambrug
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