
Klippetidspunkt har betydning for 

forurensing av lammeslakt 
SIGRUN J. HAUGE

1,2
, TRULS NESBAKKEN

2
 OG OLA NAFSTAD

1
 

 Animalia
1
, Norges Veterinærhøgskole

2
 

 

Innledning 

Hele den norske kjøttbransjen innførte i 2006 felles bransjeretningslinjer 

(Animalia, 2007) for å forbedre den hygieniske råvarekvaliteten av lamme- og 

sauekjøtt etter Escherichia coli utbruddet i Norge samme år der ett barn døde og 

17 andre ble syke. Årsaken til utbruddet var E. coli O103 i morrpølse laget av 

sauekjøtt. E. coli lever normalt i tarmene til varmblodige dyr, fugler og mennesker 

og noen få stammer kan være sykdomsfremkallende. Det mangler effektive tiltak 

mot Shiga toksin-produserende E. coli på besetningsnivå, og derfor er det viktig å 

redusere antall skitne slaktedyr for å begrense risikoen for forurensing av slakt. 

Ved slakting kan fekale bakterier fra skinn, ull, tarmer, kniver etc forurense slaktet 

(Ridell og Korkeala, 1993). God slaktehygiene er påkrevet, men forurensing av 

slaktet kan ikke helt unngås. Det er allment akseptert at reinest mulige slaktedyr er 

en grunnleggende hygiene-barriere og en forutsetning for arbeid med mattrygghet i 

kjøttkjeden. 

Bransjeretningslinjene innebærer kategorisering av slakt avhengig av reinheten av 

dyr som kommer til slakteriet, der svært skitne dyr regnes som risikoslakt og 

overføres til en separat varestrøm for kjøttvarer som må varmebehandles. Det gis 

økonomisk trekk til bonde (kr 120,-/lam- og saueslakt) for skitne dyr levert til 

slakt, og for sau og lam inkluderer det dyr som er klippet på gården 3 dager eller 

mer før slaktetidspunktet. Bakgrunnen for dette, er at lam får tid til å skitne til den 

gjenværende ulla, og det blir vanskeligere å slakte disse sauene på en hygienisk 

måte enn dyr som klippes rett før slakting og som vil ha reinere ull. Sau og lam 

skal klippes på slakteriet umiddelbart før slakting, eller som på enkelte Nortura-

anlegg, hengende etter avliving. Formålet med forsøket som beskrives i denne 

artikkelen var å kartlegge sammenhengen mellom klippetidspunkt og forurensing 

av slakt.  

 

Materiale og metoder 

I forkant av hovedforsøket ble det gjort et pilotforsøk Nortura Gol med 25 

tilfeldige lam. I pilotforsøket ble slaktene svabret på ulike områder for å belyse 

hvilke prøvesteder som gav det beste bildet av forurensing fra ulla. Hastigheten på 

slaktelinja er normalt høy (250 dyr per time), slik at man har liten tid til å svabre 

hvert slakt. Det ble konkludert med at svabring med klut av 100 cm
2
 på brystet ved 



siden av snittlinja, rett etter forflåing, var best egnet samtidig som at dette området 

syntes å gjenspeile forurensing av bakterier og smuss fra ull til slakteoverflate.  

 

Forsøket ble gjennomført på Nortura Gol høsten 2008, med 140 lam. Dyrene var 

inndelt i 4 grupper med 35 dyr i hver gruppe.  

i) Gruppe 1: Lammene klippet på slakteri rett før slakting (dag 0); 

ii) Gruppe 2: Lammene klippet 3 dager før slakting; 

iii) Gruppe 3: Lammene klippet 7 dager før slakting; 

iv) Gruppe 4: Lammene ikke klippet (pelssau).  

Lammene kom fra to besetninger, der bøndene hadde klippet dyrene hjemme 

henholdsvis 3 og 7 dager før slakt. Det var bra forhold på hjemmebeitet og ikke 

spesielt vått eller møkkete. Den ene besetningen slaktet dyrene over to dager med 

to ukers mellomrom mens den andre slaktet alle lammene på samme dag. 

Lammene ble svabret både ved starten (forflåing av bryst) og på slutten av 

slaktelinja (etter klassifisering, før slaktene ble sendt til kjøl), for å se om slakte-

prosessen påvirket bakterienivået. Svaberstedene var på henholdsvis høyre og 

venstre side av snittlinja, og det ble alternert mellom sidene slik at samme området 

ble svabret bare en gang. Det ble i alt tatt ut 280 prøver. Prøvetakingen ble utført 

ved at en 10x10 cm bomullsklut ble fuktet i 10 ml peptonvann og strøket med 

jevnt kraft over et 100 cm
2
 areal. Prøvene ble analysert hos Eurofins Norsk 

Matanalyse for E. coli (NMKL metode nr 125) og kimtall (Petri film).  

Analyseresultatene var oppgitt i CFU per svaber (100 cm
2
), men ble omregnet til 

logaritme-enheter. STATA analyseverktøy ble brukt til statistisk analyse. 

Variansanalyse ble benyttet for å finne forskjeller mellom gruppene, med 

signifikansnivå på P <0,05. 

 

Resultater 
Analyseresultatene fra starten av slaktelinja, viste at uklipte lam som slaktes med 

ulla på, for produksjon av ulne skinn, hadde signifikant høyere verdier av E. coli 

(fekal forurensing) og kimtall (generell forurensing) på slaktoverflaten enn de 

klipte lammene. For kimtall viste forsøket at slaktene blir mer forurenset jo lenger  
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Fig. 1: Box plot for kimtall (CFU) i log-enheter fra 140 slakt, rett etter forflåing bryst. 

Inndelt etter klippetidspunkter før slakting (fra venstre); samme dag (0), 3 dager før, 7 

dager før og ikke klipping (pelssau). Midt-strekene viser median og boksene representerer 

50 % av observasjonene.  

Fig. 2: Box plot for E. coli (CFU) i log-enheter fra 140 slakt, rett etter forflåing bryst. 

Inndeling som for kimtall. 



 

tid det var fra klippetidspunkt til slakting. Gjennomsnittsverdiene for kimtall var 

5,45 log CFU/100 cm
2
 (0 dager), 5,75 log CFU/100 cm

2
 (3 dager), 6,12 log 

CFU/100 cm
2
 (7 dager) og 6,95 log CFU/100 cm

2
 (ikke klippet). Klipping på selve 

slaktedagen i slakteriet ga de laveste bakterietallene og var signifikant forskjellige 

fra gruppene med lam klippet 7 dager før slakt og uklipte. Disse resultatene fra 

starten av slaktelinja var høyere enn kimtallresultatene fra slutten av slaktinga, som 

hadde gjennomsnittsverdiene 4,82 (0 dager), 5,54 (3 dager), 5,82 (7 dager) og 6,44 

(ikke klippet), alle med enheter log CFU/100 cm
2
. Resultatene for gruppene med 

lam slaktet samme dag som slakting og uklipte på slutten av slaktinga var 

signifikant lavere enn samme gruppe ved starten av slaktinga. 
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Fig 3: E.coli (logaritme-enheter) på lammeskrotter ved forflåing inndelt etter første og 

andre forsøksdag. Nivået ligger høyere på andre forsøksdag, med 1-2 log. 

 

E.coli-nivået på slaktene til de nyklipte lammene lå ganske høyt i forhold til 3-

dagers gruppen. Gjennomsnittsverdiene for E. coli fra starten av slaktinga var 1,77 

(0 dager), 1,47 (3 dager), 1,71 (7 dager) og 2,77 (ikke klippet), alle med enhet log 

CFU/100 cm
2
. Skiller man resultatene for de to forsøksdagene, ser man at det er 

den andre forsøksdagen som har høye verdier (fig 3). Alle resultatene fra andre 

forsøksdag ligger over resultatene fra første forsøksdag (2 uker tidligere), men det 

er spesielt de nyklipte lammene (dag 0) som er svært høye. På den første 

forsøksdagen hadde de nyklipte lammene (dag 0) signifikant lavere E. coli-resultat 

enn de andre gruppene, og 3-dagers gruppen hadde lavere verdier enn 7-dagers 

gruppen. Den første forsøksdagen hadde nyklipte lam lavest nivå av E. coli, mens 

den andre forsøksdagen hadde gruppen klippet på samme dag som slaktinga, 

uventede høye verdier. Hvis man tar med de 15 lammene i pilotforsøket med i 0-

dagers gruppa ved starten av slaktinga, blir E.coli-nivået redusert fra 1,77 log CFU 

til 1,49 log CFU. E. coli-resultatene fra slutten av slaktelinja var 2,71 (0 dager), 

2,67 (3 dager), 2,68 (7 dager) og 2,99 (ikke klippet), med enhet log CFU/100 cm
2
. 

 

Diskusjon og konklusjon 

Lammene som ble klippet på slakteriet på slaktedagen, hadde signifikant lavere 

nivå av kimtall ved flåing av dyrene, enn de som ble klippet 7 dager før slakt og 

uklipte. Uklipte lam hadde signifikant høyere verdier av E.coli enn klipte dyr 3 

dager før slakt. Det er vanskelig å gjennomføre en hygienisk slakteprosess når 
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lammene har lang ull. Det var stor forskjell mellom resultatene for de to 

slaktedagene. Det er et kjent at slaktehygienen varierer fra dag til dag, avhengig av 

både operatører og miljø-faktorer. Resultatene bekrefter i så måte det andre 

forskere tidligere har funnet og viser at fokus på slaktehygiene i det daglige er 

svært viktig. Skitne dyr kan forurense utstyr, operatørene og de påfølgende 

slaktene. Resultatene den andre forsøksdagen ligger 1-2 logaritme-enheter høyere, 

og spesielt lammene som ble klipt på slakteriet har høye bakterietall. I denne 

gruppa var det to av 13 lam som hadde svært høyt antall bakterier og med så få dyr 

i hver gruppe vil tilfeldig forurensing gi store utslag. Vi må regne med at tilfeldig 

forurensing vil kunne forekomme uavhengig av klippetidspunkt. Et forhold som 

kan ha betydning i dette forsøket, er at de nyklipte lammene ble sendt tilbake til 

bingen etter klipping. Der ble de gående sammen med de andre forsøksdyra, som 

var til dels møkkete i ulla. Andre muligheter er tilskitning via fjøsgolv under og 

etter klippingen eller via klippemaskinen.  

 

Det gjennomsnittlige kimtallet fra slutten av slaktelinja var lavere enn ved starten, 

og det antas at pussing med kniv og damp-suging underveis i slaktinga reduserte 

antall bakterier på overflaten. E. coli-resultatene var lavere fra starten enn fra 

slutten av slaktelinja noe som kan skyldes betydelig forurensing ved tarmuttak.  

 

Andel risikoslakt av sau og lam som går i egen varestrøm ligger årlig på 4-5 %, 

som utgjør 40-50.000 slakt. Største delen av dette er lam som slaktes uklipte pga 

den videre bruken av skinnet.  Det er store årstidsvariasjoner i leveransen av skitne 

dyr med flest skitne dyr i vinterhalvåret. Andelen risikoslakt som skyldes at dyret 

er levert for skittent, og dermed utløser økonomisk trekk for produsenten, utgjør 

likevel bare 2,5 – 3 %. Den siste kategorien utgjøres av slakt som forurenses ved 

uhell underveis i slaktingen for eksempel ved tarmuttak. Mange slakterier har 

innført bruk av håndholdt damp-sug, som benyttes på områder av slaktoverflatene 

der forurensingen skjer oftest.  

Konklusjonen fra forsøket er at det er signifikante forskjeller i kimtall mellom lam 

klippet samme dag på slakteriet og de som er klippet 7 dager før slakt og de 

uklipte lammene. De uklipte lammene hadde signifikant høyere verdier for E.coli 

enn lam klippet 3 dager før slakt. Det anbefales å klippe lam rett før slakting for å 

redusere forurensing av slaktene. 

Dette var et delprosjekt i prosjektet “Reine skrotter” som finansieres av Norges 

forskningsråd, Matprogrammet, Fondet for forskningsavgift på jordbruksprodukt-

er, midler over Omsetningsavgiften og Norilia.  
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