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Upphäver / Ändrar  
Jord- och skogsbruksministeriets cirkulär nr 199 av den 14 maj 1982 om bakteriologisk 
undersökning vid köttbesiktning 

Bemyndigande 
55 § och 56 § lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996) 1 § 
förordningen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1336/1996) 

Ärende 
BAKTERIOLOGISK UNDERSÖKNING VID KÖTTBESIKTNING  

1 § 
Tillämpningsområde 

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar i detta beslut jämte bilagor bestämmelser om 
bakteriologisk undersökning som kan utföras i samband med besiktning av kött från nötkreatur, 
hovdjur, svin, får och getter. Bestämmelserna är bindande. Bestämmelserna skall betraktas som 
riktgivande också då det gäller besiktning av kött från andra djurarter. 

2 § 
Förhållandet till andra 

författningar 

Bestämmelser om bakteriologisk undersökning i samband med köttbesiktning och om bedömning av 
kött ingår i jord- och skogsbruksministeriets beslut om kötthygien nr 25/VLA/1996 jämte ändringar. 
Dessutom innehåller jord- och skogsbruksministeriets anvisning om bedömning av kött och åtgärder 
i anslutning till köttbesiktning nr 9/VLA/1996 (ändr. 1/VLA/1997) rekommendationer om när 
bakteriologisk undersökning skall utföras. 

Bestämmelser om bedömning av laboratoriernas kompetens ingår i jord- och skogsbruksministeriets 
beslut om laboratorier som utför undersökningar av animaliska livsmedel (340/1998, ändr. 
858/1999). 

3 § 
Godkända laboratorier 

Enligt 56 § lagen om livsmedelshygien i fråga om animaliska livsmedel (1195/1996, ändr. 
1121/1998 och 803/1999) kan bakteriologiska undersökningar som ingår i köttbesiktningar utföras 
endast av laboratorier som godkänts av Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel. 

4 § 



Användningen av bakteriologisk undersökning vid 
köttbesiktning 

En bakteriologisk undersökning skall utföras då misstanke föreligger om att köttet kan innehålla 
smittämnen från en sjukdom som sprids från djur till människor eller en allmän, bakteriell infektion. 
En bakteriologisk undersökning behöver dock inte företas om slaktkroppen kasseras på grund av 
andra undersökningsresultat eller patologisk-anatomiska fynd. 

Bestämmelser om bedömningen av kött ingår i punkterna 20 och 24 i kap. 3 i bilaga 3 till beslutet 
om kötthygien nr 25/VLA/1996, ändr. 10/VLA/1998 och 19/VLA/1999. 

5 § 
Ikraftträdande  

Detta beslut träder i kraft den 14 februari 2000. 

Jord- och skogsbruksminister 
Kalevi Hemilä 

Veterinärinspektör 
Tuire Merivirta 
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BILAGA 1 BAKTERIOLOGISK UNDERSÖKNING VID KÖTTBESIKT NING 
METODBESKRIVNING 

1 ALLMÄNT  

Denna metodbeskrivning gäller bakteriologiska undersökningar av kött i anslutning till 
köttbesiktning. 

Om ett djur misstänks lida av en sjukdom som skall betraktas som en zoonos och vars konstaterande 
förutsätter särskilda odlingsmetoder, skall undersökningsmetoderna väljas i enlighet med detta. Detta 
skall beaktas också vid provtagningen. 

I allmänhet kan köttbesiktningsbeslut fattas utgående från en organoleptisk bedömning av 
slaktkroppen och dess organ. En bakteriologisk undersökning kan dock genomföras som stöd för 
köttbesiktningsbeslutet. Utgående från en bakteriologisk undersökning kan en allmän infektion 
skiljas från en lokal infektion och man kan också säkerställa om det är fråga om en infektion som 
kan överföras från djur till människor. Det lönar sig i allmänhet inte att utföra odlingar på basis av 
lokala förändringar. 



Vid tolkningen av resultatet av bakteriologiska undersökningar bör hänsyn tas till att bakterier kan 
överföras till slaktkroppen och dess organ vid slakten.  

2 UTRUSTNING, SUBSTRAT OCH SERUM 

2.1. Utrustning 

Sterila kärl för proverna 

Kylskåp 

Frys 

Gaslåga 

Brännjärn för sterilisering av provytorna 

Sterila knivar, saxar och pincetter 

Instrumentkokare 

Vattenbad 

Värmeskåp (+37°C ± 0,5°C och +41,5°C ± 0,5°C) 

Anaerob klocka eller utrustning för åstadkommande av anaeroba förhållanden.  

Utrustning för normal bakteriologisk undersökning: 

odlingsöglor (diameter 3 mm), petriskålar, provrör, pasteurpipetter objektglas m.m. 

mikroskop med 1 000 gångers förstoring och utrustning som behövs för dess 
användning och skötsel. 

2.2 Näringssubstrat och serum 

5 % nöt- eller fårblodsagar 

Näringssubstrat och serum som nämns i metodbeskrivningarna för 
salmonellaundersökningar (enligt ISO 6579 eller NMKL nr 71 eller annan motsvarande, 
av Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel godkänd metod) 

3 PROVER 

För en bakteriologisk undersökning tas muskelprov och mjältprov. Leverprov skall alltid tas då det 
finns skäl att misstänka att djuret bär på salmonella. Vid behov kan man också ta andra prover som 
besiktningsveterinären anser vara nödvändiga för den bakteriologiska undersökningen. 

3.1 Muskler 

För muskelprov tas från fram- eller bakbenets sträck- eller böjmuskel ca 250 g kött vars 
muskelhinna är oskadad. Av smådjur och köttsvin tas ett av frambenen som skurits av 
vid armbågsleden. 



3.2 Mjälte 

Från mjälten tas ca 250 g för provet. Av smådjur tas hela mjälten. Om mjälten är så 
skadad att det inte går att få ett sterilt prov av den, tas levervävnad från något annat 
ställe än portområdet. 

3.3 Lever 

För provet tas ca 250 g lever från portområdet så, att en del av en lymfknuta och 
gallblåsans slemhinna delvis medföljer. 

3.4 Tagning och hantering av prover 

Proverna skall tas så snart som möjligt efter slakten med sterila instrument. Muskel-, 
mjält- och leverproverna tas från sådana ställen som inte uppvisar synliga förändringar. 
Proverna hålls åtskils från varandra, och provtagningskärlen märks tydligt för att 
sammanblandningar skall förhindras. 

Om proverna skickas till ett laboratorium som inte ligger i anslutning till slakteriet, skall 
de packas så, att deras kvalitet inte sjunker under transporten. Härvid bör en remiss 
medfölja proverna varav framgår uppgifterna i bilaga 2. 

Om undersökningen inte inleds inom en timme efter provtagningen, bör proverna kylas 
ner och förvaras i en temperatur på 0-+4°C. Om odlingen av proverna görs senare än 2 
dygn efter att de tagits, skall de frysas ner och förvaras i högst -18°C. Odlingen bör 
inledas omedelbart efter att proverna har tinats upp. 

Alla prover som skall undersökas skall förvaras nedkylda eller nedfrysta tills 
undersökningsresultatet är klart. 

4 UTFÖRANDE AV UNDERSÖKNINGEN 

4.1 Behandling och odling av muskel- och mjältprover  

Det prov som skall odlas tas i fråga om muskulatur under oskadad muskelhinna och i 
fråga om mjälten under en oskadad kapsel. Muskulaturens och mjältens yta steriliseras 
med upphettat brännjärn. Ett tillräckligt djupt snitt görs genom den steriliserade ytan 
med steril operationskniv, varefter prov tas av vävnaden med hjälp av odlingsögla och 
breds ut på näringssubstratet enligt plattspridningsmetoden. 

Prover från muskulatur och mjälte odlas på blodagar. Petriskålarna inkuberas aerobt och 
anaerobt vid +37°C. 

4.2 Odling av leverprov 

Leverprov undersöks för förekomsten av salmonella. 

Av leverprovet tas en bit vävnad som väger åtminstone 25 g. Salmonellaundersökningen 
görs enligt den metod som beskrivs i senaste versionen av ISO nr 6579 eller NMKL nr 
71 eller enligt någon annan motsvarande metod som har godkänts av Anstalten för 
veterinärmedicin och livsmedel. 

Om man i stället för från mjälten har tagit prov från levern, odlas provet på samma sätt 
som mjältprovet i punkt 4.1. 



5 KONTROLL AV PETRISKÅLARNA  

Blodagarskålarna kontrolleras efter ett dygns inkubering. Om ingen tillväxt kan iakttas, fortsätter 
inkuberingen ytterligare ett dygn. Om man misstänker att det finns patogena bakterier i odlingen, 
görs vid behov en renodling av dem samt fortsatta undersökningar för bestämmande av 
bakteriearten. 

Om man misstänker att bakterietillväxten beror på att provet kontaminerats vid provtagningstillfället 
eller i samband med odlingen eller av motsvarande orsak, skall den bakteriologiska undersökningen 
vid behov göras om. Vid behov tas nya prover av slaktkroppen jämte organ. 

6 FORTSATTA UNDERSÖKNINGAR  

Om undersökningsresultatet är positivt med avseende på salmonella, skickas petriskålen till 
Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel för säkerställande. 

BILAGA 2 REMISS BAKTERIOLOGISK UNDERSÖKNING I ANSLU TNING TILL 
KÖTTBESIKTNING  

Slakteriets namn och adress  

Avsändarens namn och tjänsteställning  

Telefon-/telefaxnummer  

Uppgifter om djuret:  

Djurart:                                                               Djurets identifikationsuppgifter 
( födelseidentifikation för nötdjur): 

Slaktdag:                                                             Ålder: 

Sjukdom som misstänks: 

Medicinsk behandling av djuret:  

Prover: Proverna skickats (datum):______________________________ 

Faktureringsadress  

Svar önskas under adress  

Muskulatur (provets 
nummer______) 

Mjälte (provets 
nummer__________) 

Lever (provets 
nummer__________) 

Övrigt (provets 
nummer__________) 

Aerob och anaerob odling på blodagar 

Aerob och anaerob odling på blodagar 

Aerob och anaerob odling på blodagar 

Aerob och anaerob odling på blodagar 

Annat___________ 

Annat___________ 

Salmonella 

Annat___________ 



Avsändarens underskrift  

Undersökningsbeskrivning 

Muskulatur  

Mjälte  

Lever  

Annat  

Datum  

Underskrift  

Namnförtydligande och tjänsteställning  

[Veterinär lagstiftningen]  


