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Campylobacter i Danmark – bekæmpelse, human risiko og smittekilderegnskab. 
 
Campylobacter er den almindeligste årsag til bakterielt fødevarebåren sygdom i Danmark. 
Sygdommen viser sig oftest som diarre, opkast, feber, hovedpine, mave- og muskelsmerter. Den 
hyppigste smittekilde er kylling. Der findes også andre kilder, men betydningen heraf kendes 
ikke. Siden slutningen af 1990-erne har der været frivillige strategier i Danmark for at bekæmpe 
Campylobacter i den danske kyllingeproduktion, og i 2007 indførtes en kontrol med dansk og 
importeret kød, som betyder, at de mest forurenede partier kan trækkes tilbage fra markedet.  
Dette PhD studie har set nærmere på udviklingen i den danske Campylobacter situation fra 2001 
til 2010. Analyser af danske overvågningsdata fra kyllingeflokke og kyllingekød viste, at den 
danske Campylobacter situation blev forbedret efter indførelse af bekæmpelsesstrategierne. I 
årene 2002 til 2004 faldt antallet af Campylobacter smittede kyllingeflokke fra 43% til 27%, og fra 
2004 til 2006 faldt andelen af dansk kølet kyllingekød med Campylobacter fra 18% til 8% (målt på 
slagteriet). Også forekomsten i det importerede kyllingekød faldt fra 90% positive prøver i 2005 til 
40% positive prøver i 2008. Forekomsten af Campylobacter i danske slagtekyllingeflokke og 
dansk kølet kyllingekød var højere om sommeren end om vinteren. Modellering af risikoen for at 
blive syg af Campylobacter viste, at risikoen var større for kølet end for frosset kyllingekød, 
hvilket hænger sammen med en lavere forekomst og færre Campylobacter i det frosne kød. 
Risikoen forbundet med importeret, kølet kyllingekød faldt fra 2005 og fremad, mens risikoen fra 
dansk, frosset kyllingekød steg i årene 2002-2010. Med hensyn til risikoen fra dansk kølet 
kyllingekød og frosset importeret kyllingekød, var der ingen nævneværdige ændringer i perioden. 
Faldet i risikoen fra det importerede kølede kød falder sammen med indførelsen af case-by-case 
kontrollen. Den stigende risiko fra dansk frossent kød skyldes formodentlig sorteringsstrategien, 
hvor kød fra Campylobacter positive flokke, i det omfang det er muligt, sendes til frossen 
produktion. Det frosne kød udgør dog stadig en lavere risiko for forbrugeren sammenlignet med 
et tilsvarende kølet produkt. Studier af bekæmpelsestiltag på slagteriet viste, at blæstkøling, 
skalfrysning og frysning formindskede antallet af Campylobacter på kødet. Frysning havde den 
bedste effekt. Ingen af metoderne var dog tilstrækkelige til helt at fjerne bakterierne. Brud på 
tarmsæt fik antallet af Campylobacter til at stige. Det betyder, at hygiejniske tiltag og indførelse af 
køle og frysemetoder vil mindske Campylobacter problemet, men ikke fjerne det. Udarbejdelse af 
et smittekilderegnskab for Campylobacter viste, at kyllinger og kyllingekød fulgt af kvæg var de 
største kilder til sygdomstilfælde i erhvervet i Danmark. Cirka en tredjedel af Campylobacter 
tilfældene menes at være erhvervet i udlandet.  
PhD studiet har leveret ny viden i form af en evaluering af de hidtidige tiltag i kyllingeproduktionen 
og effekter af bekæmpelsesmetoder på slagteriet, samt identificeret de kilder, der gør flest 
mennesker syge. Resultaterne har haft og vil formodentligt også fremadrettet have stor betydning 
for håndteringsmæssige tiltag til bekæmpelse af Campylobacter. 
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