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Innledning 

Varmtvannspasteurisering av slakt er svært vanlig i USA, men i EU-land og i 

Norge har denne teknikken ikke vært akseptert som et forebyggende tiltak i 

slakteriene, og det fins bare noen få slike anlegg som er i drift i Europa i dag. 

Mattrygghet er en stor utfordring for kjøttbransjen på grunn av flere utbrudd og 

dødsfall som har vært knyttet til kjøttprodukter. I Norge er nok utbruddet 

forårsaket av E. coli O103 i spekepølse mest kjent. Norske slakterier arbeider hele 

tida med å forbedre slaktehygienen. Likevel er det ikke mulig å unngå forurensing 

på slaktene fra skinn, ull, innvoller, kniver, utstyr, andre slakt, operatørene etc.  

Det finnes mange dekontamineringsmetoder: Pussing (kniv-trimming) for fjerning 

av synlig forurensing, vasking og klipping av pels før eller etter avliving, vask av 

slakt med kaldt vann, dampsug, damppasteurisering og varmtvannspasteurisering 

med og uten kjemikalier. Andre metoder er bestråling, ozonvann, høyt hydrostatisk 

trykk, pulserende elektrisk felt etc. Også ulike kjøleregimer, og "multihurdle 

technology" som består av flere intervensjonsmetoder i rekkefølge reduserer 

mikroorganismer på overflaten av slaktene. De fleste forsøkene på dette området 

er utført i USA, hovedsakelig på storfe, gris og fjørfe, og det rapporteres om 

reduksjoner av patogener, som Salmonella, E. coli O157: H7 og Listeria 

monocytogenes, med 1-3 log-enheter. I USA er dekontaminering i en eller annen 

form påbudt, mens i EU har det vært strenge restriksjoner. Bekymringene i EU 

gjelder kvaliteten på resirkulert vann som brukes i pasteuriseringsprosessen og at 

pasteurisering kan kamuflere uhygienisk slakting. Danmark har hatt dispensasjon 

siden 2001, og pasteuriserer griseslakt fra Salmonella-positive besetninger med 

80o C vann i 15 sekunder (Jensen and Christiensen, 2000). EUs nye hygienepakke, 

som ble en del av norsk lovverk 1 mars 2010, tillater varmtvannspasteurisering 

dersom vannkvali-teten er god nok. Etter E. coli utbruddet i Norge i 2006 der ett 

barn døde og 17 andre ble syke, innførte hele den norske kjøttbransjen felles 

retningslinjer for å forbedre råvarehygienen. Det innebærer kategorisering av 

storfe og småfeslakt avhengig av reinheten av dyr, der svært skitne dyr overføres 

til en separat varestrøm for kjøttvarer som må varmebehandles. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) anser at saueslakting innebærer større 

risiko enn slakting av storfe og gris. Formålet med vårt forsøk var: (i) Å vurdere 

reduksjon av bakterier ved varmtvannspasteurisering av lammeslakt i tillegg til 



kjøling og lagring; (ii) å diskutere pasteurisering i en mattrygghets- og kost-nytte 

sammenheng; (iii) å sammenligne effekten av varmtvannspasteurisering med 

bransjeretningslinjenes krav til delt varestrøm for høyrisiko dyr; (iv) å vurdere 

resirkulert varmtvann i en hygienisk sammenheng og i forhold til EUs krav i 

hygienepakken og EFSAs rapport om bruk av resirkulert varmt vann i denne 

sammenheng; og (v) å vurdere de teknologiske og sensoriske aspektene. 

 

Materiale og metoder 
Pasteuriseringskabinettet ble modellert og konstruert av Banss, konsultert av 

Danish Meat Research Institute ved Dansk Teknologisk Institutt, på oppdrag fra 

Nortura SA. Det ble designet spesielt for lammeslakt og montert på Nortura 

Rudshøgda. Det bestod av rustfritt stålkabinett, 0,8 x 2,0 m innvendig med skyve-

dører i hver ende og et resirkuleringssystem for varmtvann. Det var totalt 38 dyser, 

hvorav tre dyser pumpet inn nytt, ikke resirkulert, varmt vann. Om lag 130 liter 

resirkulert vann og 4 liter friskt varmt vann (82 °C) ble spylt på hver skrott i 8 

sekunder. Kabinettet hadde plass til tre slakt. Kabinettet var plassert på helt til slutt 

på slaktelinjen, rett før kjøling. En kontrollenhet sjekket konduktiviteten i det 

resirkulerte vannet og pumpet inn frisk varmt vann når den oversteg et bestemt 

nivå (300 µS/cm). Filtre stoppet partikler. Et justerbart display på kabinettveggen 

viste temperatur og eksponeringstid ved pasteurisering. Forsøksslaktene ble 

selektert på slutten av slaktelinja, etter slakting og pussing. Tre slakt ble pasteuri-

sert og tre slakt ble sendt gjennom kabinettet uten pasteurisering. I alt ble 420 slakt 

fra mer enn 30 besetninger ble plukket ut på tilfeldig basis. Gjennomsnittlig slakte-

vekt var 20,3 kg og den varierte fra 10 til 45 kg og var jevnt fordelt på pasteuriser-

ingsgruppen og referansegruppen. Fettnivået på slaktene var også jevnt fordelt på 

gruppene. Slaktehastigheten var 250 slakt per time. 

Svaberarealet per slakt var om lag 4500 cm2, og dekket under buken, frambein og 

bakbein, rundt endetarm og innvendig. Prøvetaking ble utført på følgende måte: (i) 

På slaktelinja før kjøling; (ii) etter 24 timers kjøling; og (iii) etter fem dagers 

kjøling. Prøvetaking på slaktelinja ble utført over tre påfølgende dager, med 

svabring i kjølerom de etterfølgende dagene. Gruppestørrelsene var 90 slakt, 

unntatt for 5 dagers lagring der gruppestørrelsen var 30 slakt. Alle slaktene ble 

svabret kun en gang. Metodene for kvantifisering av E. coli og Enterobacteriaceae 

startet med et overlevelsessteg med Trypton Soya Agar (TSA) for stressede og 

svekkede bakterier. Kimtall ble analysert med Petrifilm.  

Det ble tatt også ut 12 vannprøver, som ble analysert for fett, protein, kimtall, E. 

coli, B. cereus, C. perfringens, turbiditet og ledningsevne.  

 

Resultater 
E. coli ble funnet på 66 % (59/90) av referanseslaktene og på 26 % (23/90) av de 

pasteuriserte slaktene. Gjennomsnittlig reduksjon av antall E. coli var 99,5 %. 



Kontrollslaktene hadde et gjennomsnittlig antall E. coli på 2,39 log CFU per slakt 

med et 95 % konfidensintervall (CI) for mean fra 1,98 til 2,80. De pasteuriserte 

slaktene hadde et gjennomsnitt på 0,54 log per slakt [0,34, 0,75] (95 % CI), som 

representerer en signifikant reduksjon på 1,85 log per slakt (p<0,001). Etter 24 

timers lagring ved 4 °C, var antallet positive slakt redusert til 43 % og 21 %, og 

log-verdiene for antall E. coli var 0,98 [0,72, 1,23] og 0,37 [0,20, 0,53] for hhv 

kontroll- og pasteuriseringsgruppen. Etter fem dagers kjølelagring ble E. coli ikke 

påvist på de pasteuriserte slaktene mens på kontrollgruppen var antallet 0,89 log 

[0,40, 1,39] (95 % CI). Lineær regresjon viste at faktorer som slaktevekt, 

fettgruppe og slakteklasse ikke var signifikante. Enterobacteriaceae ble funnet på 

alle kontrollslakt og på 66 % av slaktene etter pasteurisering. I gjennomsnitt hadde 

kontrollslaktene 3.78 log og de pasteuriserte hadde 1.41 log, en signifikant 

reduksjon på 2.37 log. Ved lagring ble nivåene ytterligere redusert. Kimtall ble 

funnet på alle slakt. Kontrollslaktene hadde kimtall på 5.55 log i gjennomsnitt og 

de pasteuriserte hadde 4.60 log. Kimtall ble redusert etter 1 døgn (p < 0,01) mens 

etter 5 døgn var nivåene økt til henholdsvis 6,55 og 5,73 log. Det var et svært lavt 

nivå av de Gram-positive sporedannerne Clostridium perfringens og Bacillus 

cereus. Kun gruppen med slakt svabret før pasteurisering hadde betydelig funn av 

B. cereus (23 %; 0,56 log) mens alle andre grupper hadde 0-3 % positive slakt. 

 
Fig 1: Gjennomsnittsverdiene i log-enheter per 4,500 cm2 fra 420 slakt ved overflate-

svabring: Slakt behandlet med varmt vann (VV) og kontrollslakt. Resultatene fra slakt på 

slaktelinja (0 lagring) er presentert med svarte søyler (n=90), grå søyler viser resultater 

etter 24 timers lagring (n=90), og hvite søyler viser resultater etter 5 dagers lagring 

(n=30). Målte verdier er kimtall, Enterobacteriaceae og E. coli.  

 

Vann-kvalitet: I de tolv vannprøvene ble ikke E. coli, B. cereus eller C. 

perfringens påvist. Det var lave tall for kimtall: 1-4 kim per ml, inkubert ved både 

22 og 37 °C. Protein-innholdet varierte fra <10 til 230 mg per l. Fettinnholdet 



varierte fra < 30 til 270 mg per l. Turbiditet varierte fra 7,4 til 35,9 Formazin 

Turbidity Units (FTU) og konduktivitet varierte fra 76 til 309 µSiemens/cm. 

  

Diskusjon og konklusjon 

Forsøket viste en signifikant bakteriereduksjon på overflaten av lammeslakt ved 

bruk av 82 °C varmtvannspasteurisering i 8 sekunder. E. coli CFU reduksjonen var 

på 99,5 %. Kjøling og lagring forsterket de bakterielle reduksjonene, med unntak 

av totalt kimtall etter 5 dagers lagring.  

Mange norske slakterier har saueslaktelinjer der rodding og spesielle hygieniske 

tiltak ved uttak av tarm ikke utføres. Slaktehastigheten er høy og det er mange 

sesongarbeidere. Dette medfører at slakthygienen generelt sett må anses som 

dårligere for sau enn for storfe og gris. Siden det er et reservoar av shigatoksin-

produserende E. coli (STEC) hos sau, vil pasteurisering av saueslakt kunne være et 

viktig og effektivt trinn (CCP) for å redusere antall STEC på slaktene og risiko for 

sykdom hos forbruker (VKM, 2010). Pasteurisering av saueslakt vil kunne erstatte 

delt varestrøm for høyrisikoslakt, som er en meget kostbar ordning for slakteriene. 

Et automatisk pasteuriseringstrinn i kammer er lett å kontrollere ved fysiske 

parametre. Tid/temperatur sammen med kvaliteten på vannet kan dokumenteres via 

display og/eller utskrift. Et slikt prosesstrinn kan anses som CCP i et HACCP-

konsept. Det resirkulerte vannet hadde mikrobiologisk god kvalitet. I denne 

sammenheng er det viktig å understreke at sporedannende bakterier som C. 

perfringens og B. cereus ikke ble påvist. Protein- og fettinnholdet var i perioder 

høyt, men kunne justeres ved inntak av nytt vann. Dette forsøket bidrar dermed til 

å dekke EFSAs etterspørsel etter mer data om kvaliteten av resirkulert vann brukt i 

pasteurisering av slakt, i deres risikovurdering (EFSA, 2010).  

I forkant av hovedforsøket ble effekt av ulike temperaturer og varighet av 

pasteuriseringen undersøkt med henblikk på å unngå varige fargeendringer av 

slaktene. Ved pasteuriseringen i hovedforsøket ble fargen på slaktene bleket, men 

ikke mer enn at fargen var akseptabel igjen etter 24 timer. Kuttflater fikk dog et 

noe denaturert utseende. Forbrukernes vurdering av fargeendring av 

slakteoverflatene ble imidlertid ikke undersøkt.  

 

Referanser 

Animalia, 2007. Bransjeretningslinje forsikring av hygienisk råvarekvalitet. 

EFSA, 2010. Scientific Opinion on the safety and efficacy of using recycled hot water as a 

decontamination technique for meat carcasses. EFSA Journal 1827, 1-69 

Jensen, T., Christensen, H., 2000. Dekontaminering: Dokumentation af effekt ved 

undersøgelser på slagtegangen. Slagterienes forskningsinstitut, Roskilde, Ref.nr 18.361 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), Faggruppe for hygiene og smittestoffer, 2010. 

Dekontaminering av pattedyr slakt ved bruk av damp eller varmtvann.  


