
KødKontrol – det patoanatomiske grundlag er et uundværligt 
værktøj til bedømmelse af læsioner hos produktionsdyr for personer 
beskæftiget med kødkontrol og for praktiserende dyrlæger. Bogens 
patoanatomiske grundlag samt udredning af patogenese og ætiologi 
udgør fundamentet for kødkontrol og kan fungere som et godt 
redskab ved diagnostik af organlæsioner i øvrigt.
     Bogen giver grundlaget for at foretage en ensartet bedømmelse 
af læsioner med udgangspunkt i den nugældende lovgivning på 
området. Bogen er endvidere en vigtig kilde for alle med interesse 
for patobiologiske problemstillinger, hvor der ved opslag på en over-
skuelig og hurtig måde opnås indblik i de væsentligste principper 
ved forekomst af organlæsioner.
     De første to kapitler omhandler generelle forhold, mens de efter-
følgende 16 kapitler gennemgår læsioner i de forskellige organsys-
temer. Bogens sidste fire kapitler behandler tværgående områder 
inden for kødkontrol: pyæmi, granulomatøse og pyogranulomatøse 
inflammationer, forensiske og dyreværnsmæssige forhold samt neo-
plasmer. Det omfattende register over stikord sikrer hurtige opslag 
inden for specifikke emner.
     Hvert kapitel er bygget op med en beskrivende tekst og en efter-
følgende fotosektion. Ved hvert foto angives: dyreart/organ, læsion, 
bedømmelse og kommentarer. 
     Bogen omhandler udelukkende produktionsdyr med fokus på de 
hyppigste sygdomme og læsionstyper. Men da de beskrevne princip-
per også gælder for vilde pattedyr, er bogen også et godt værktøj 
for bl.a. jægere, forskere og andre, der arbejder med disse dyrearter.
     Bogens forfattere arbejder alle på Institut for Veterinær 
Sygdomsbiologi, Det Biovidenskabelige Fakultet, LIFE, Københavns 
Universitet.
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Forord

Igennem mange år har der været et behov for en ny veterinær lærebog i kødkontrol. 
Sidst en sådan blev udgivet var i 1960erne, hvor professor Aage Jepsen udgav Forelæs-
ninger over kødkontrol.
 Det har samtidig været ønskeligt at få en illustreret lærebog, som kunne danne basis 
for en ensartet bedømmelse af læsioner i slagtedyr med udgangspunkt i nugældende 
lovgivning på området.
 Undervisningen af veterinærstuderende i fagene speciel patologi og kødkontrol er 
tæt knyttet sammen, da patoanatomisk diagnostik samt udredning af patogenese og 
ætiologi hos produktionsdyr udgør fundamentet for udførelse af kødkontrol. Det har 
således været hensigtsmæssigt at udarbejde en lærebog i kødkontrol baseret på et pato-
anatomisk fundament. En illustreret lærebog i kødkontrol vil derfor også fungere som et 
godt supplement til det øvrige lærebogsmateriale i speciel patologi og vil imødekomme 
et mangeårigt ønske fra de veterinærstuderende om et farveillustreret lærebogsmateriale. 
Med udgivelsen af Kødkontrol – det patoanatomiske grundlag håber vi at dække disse 
behov.

I bogen omtales udelukkende tilstande hos huspattedyr med fokus på de i Danmark 
hyppigst forekommende sygdomme og læsionstyper hos slagtedyr. Sygdomme hos vildt 
og slagtefjerkræ omtales ikke, men specielt for pattedyrsvildt kan de i bogen beskrevne 
principper anvendes. En række sygdomme er ikke omtalt eller kun nævnt i forbindelse 
med differentialdiagnostiske problemstillinger. Det drejer sig især om eksotiske anmelde-
pligtige sygdomme. Ud over at bogen primært skal være et redskab i den rutinemæssige 
kødkontrol, grunder udeladelsen sig naturligvis også i, at relevant billedmateriale ikke 
har været tilgængeligt i fornødent omfang for sådanne sygdomme.

Gennemgangen af materialet er organrelateret, men vi har fundet det formålstjen-
ligt også at udarbejde specielle afsnit vedr. væsentlige tværgående områder inden for 
kødkontrollen så som pyæmi, granulomatøse og pyogranulomatøse inflammationer, 
forensiske og dyreværnsmæssige forhold samt neoplasmer.

Det meget omfattende billedmateriale i form af digitaliserede billeder stammer pri-
mært fra det ved Sektion for Patologi, LIFE, opbyggede fototek til undervisningsbrug 
i Veterinær Patologi, og er tilvejebragt af forfatterne samt af tidligere ansatte, bl.a. A. 
Basse, E. Bindseil, E. Brummerstedt, N.-I. Heje og S. Larsen. I forbindelse med indsam-
lingen af billeder har vi også modtaget et anseeligt antal præparater og illustrationer 
fra Veterinærkontrollen ved Danish Crown i Tønder, Horsens, Rønne, Esbjerg, Sæby, 



Herning, Ringsted, Blans, Holstebro, Ålborg og Skærbæk samt Tican i Thisted. Vi 
er taknemlige for disse bidrag. Der er endvidere anvendt billedmateriale fra en række 
speciale- og ph.d.-studier udført ved afdelingen, samt modtaget enkelte illustrationer 
fra S. N. Olsen, T. M. Søland, M. B. Christensen, K. K. Kristensen, L. L. Mortensen, 
S. Jakobsen, S. Andersen, T. Skovgaard, K. Blaabjerg, Maria Erika Busch og Profes-
sor L. Carrasco, University of Cordoba, Cordoba, Spanien, hvorfor vi er taknemlige. 
Charlotte Vilstrup (Fødevarestyrelsen) og Lissi Vestergaard Karlsen (Det Veterinære 
Sundhedsråd) takkes for kommentarer til kapitel 1 og 22.

Vi ønsker endvidere at rette en speciel og stor tak til betjent Dennis Brok for hans aldrig 
svigtende engagement og entusiasme i forbindelse med redigeringen og opsætningen 
af det endog meget omfattende billedmateriale. Vi ønsker også at rette en stor tak til 
Kirsten Chemnitz og Benedicte Kragh for deres redaktionelle arbejde med bogen.

I forhold til 1. udgaven, der udkom i 2006, er der i foreliggende 2. udgave sket en 
ajourføring af gældende lovgiving vedr. kødkontrol samt enkelte korrektioner i teksten. 
Udgaven er endvidere suppleret med 132 nye illustrationer.

Frederiksberg, februar 2010

Henrik Elvang Jensen Páll S. Leifsson Ole Lerberg Nielsen

Jørgen S. Agerholm Tine Iburg
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1
Indledning 
Undersøgelse og bedømmelse af slagtedyr før og efter slagtning bygger på bestem-
melser i kontrolforordningen for animalske fødevarer1 med bl.a. krav om, at alle dele 
af dyret skal undersøges umiddelbart efter slagtningen for at sikre, at kødet er egnet 
til menneskeføde. Det er i forordningen beskrevet, hvilke særlige undersøgelser der 
skal foretages på de specifikke dyrearter samt under hvilke forudsætninger kødet kan 
godkendes til konsum.
 Undersøgelsesreglerne står i kontrolforordningen for animalske fødevarer, mens 
bedømmelsesreglerne fremgår af gældende cirkulære om udøvelse af kødkontrol.
 Forordningen fastsætter således regler for den praktiske udførelse af undersøgelse 
af slagtedyr både før og efter slagtning på slagteriet. Bedømmelsesreglerne af de en-
kelte lidelser er baseret på gældende international standard på området2 og meddeles 
i Cirkulære om udøvelse af kødkontrol3.

Undersøgelser efter slagtning [1.01 -1.09]

Alle dele af dyret skal undersøges umiddelbart efter slagtningen i overensstemmelse med 
kontrolforordningen for animalske fødevarer. Den kompetente myndighed (i Danmark 
er det Fødevarestyrelsen) kan på grundlag af epidemiologiske data eller andre oplys-
ninger beslutte, at slagtesvin, der er opdrættet under kontrollerede opstaldingsforhold 

 1 Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 af 29. april 2004 om særlige bestem-
melser for tilrettelæggelsen af den offentlige kontrol af  animalske produkter til konsum.

 2 Recommended international code for ante-mortem and post-mortem inspection of slaughter 
animals and for ante-mortem and post-mortem judgement of slaughter animals and meat (Codex 
Alimentarius Committee (CAC/RCP/41-1993)).

 3 Cirkulære om udøvelse af kødkontrol af  1. september 2009.

Almene forhold

Indledning s. 9
Undersøgelser efter slagtning s. 9

Udvidede undersøgelser s. 12
Almindelige bedømmelsesregler s. 13

9
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i integrerede produktionssystemer, helt eller delvist kun underkastets besigtigelse. Em-
bedsdyrlægen skal i forbindelse med kødkontrollen sikre, at resultaterne af undersøgel-
sen registreres. For de enkelte dyrearter er der angivet en række anvisninger på, hvilke 
undersøgelser der skal foretages rutinemæssigt (Tabel 1-1). Det skal i den forbindelse 
pointeres, at i tvivlstilfælde kan embedsdyrlægen foretage de snit i og undersøgelser af 
relevante dele af dyret, som er nødvendige for, at der kan træffes en endelig afgørelse. 
Ud over den i Tabel 1-1 angivne rutinemæssige undersøgelsesprocedure, skal der syste-
matisk foretages undersøgelse for cysticerkose forårsaget af Cysticercus cellulosae hos 
svin, snive hos hest og trikiner hos svin og hest.

Tabel 1-1. Undersøgelser, der rutinemæssigt skal udføres på det enkelte slagtedyr

Specificerede undersøgelser Kvæg  
under  

6 
uger

Kvæg 
over  

6 
uger

Svin Får 
og 

geder

Hov-
dyr6

Hoved: besigtiges
Hoved: afhudes
Lnn. retropharyngei: besigtiges
Lnn. retropharyngei: indsnit
Lnn. mandibulares: besigtiges
Lnn. mandibulares: indsnit
Lnn. parotidei: besigtiges
Lnn. parotidei: indsnit
Udvendige og indvendige tyggemuskler: 2 parallelle indsnit

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+7

+
+5

+5

+5

+

Tunge: besigtiges
Tunge: palperes
Mundhule og svælg: besigtiges
Tonsiller: fjernes

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+
+

+5

+5

+
+
+
+

Luftrør: besigtiges1

Spiserør: besigtiges
Spiserør: palperes
Lunger: besigtiges og palperes1

Lnn. bifurcationis (tracheobronchales sin. et med.): indsnit
Lnn. bifurcationis (tracheobronchales sin. et med.): palperes
Lnn. eparterialis (tracheobronchales cran.): indsnit
Lnn. eparterialis (tracheobronchales cran.): palperes
Lnn. mediastinales: indsnit
Lnn. mediastinales: palperes

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

Hjerte: besigtiges
Hjertesæk: besigtiges
Hjertekamre: åbnes
Hjerteskillevæg: gennemskæres
Hjerteklapper: inspiceres

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+
+7

+7

+7

+
+

+
+
+
+
+

Mellemgulv: besigtiges + + + + +

Lever: besigtiges og palperes
Lever: indsnit på bagside (facies
 vicerales) og ved basis af processus papillaris
Lnn. portales (lnn. hepatici): besigtiges og palperes
Vena cava caudalis: åbnes

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

82608_koed_dk_001_036_.indd   10 7/20/2010   8:25:12 PM



Alm
ene forhold

11

Fordøjelseskanal: besigtiges
Mesenteriet: besigtiges
Lnn. gastrici: besigtiges2

Lnn. gastrici: palperes2

Lnn. mesenterici cran. et caud.: besigtiges
Lnn. mesenterici cran. et caud.: palperes

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+

Milt: besigtiges
Milt: palperes

+ + + +
+

+
+

Nyrer: besigtiges + + + + +6

Bughinde: besigtiges
Brysthinde: besigtiges

+ +
+

+
+

+
+

+
+

Genitalier: besigtiges + + + + +

Yver: besigtiges3

Yver: palperes
Lnn. mammarii: indsnit3

Lnn. mammarii: palperes

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

Navleområde: besigtiges og palperes4

Led: besigtiges og palperes4
+
+

+
+ 

+
+

+
+

 1 Hos alle dyrearter lægges et længdesnit i luftrøret og hovedbronkierne samt et snit i lungernes 
kaudale 1/3 gennem de store bronchier, hvis lungerne skal anvendes til human konsum.

 2 Omfatter lymfeknuder i tilslutning til formaver og løben hos drøvtyggere.
 3 Hos køer åbnes hver yverhalvdel ind til mælkecisternerne, og der lægges snit i yverets lymfeknuder 

(lnn. mammarii), hvis yveret skal anvendes til konsum. Kun hos søer skal der foretages indsnit i 
lnn. mammarii.

 4 Gælder for svin, får og geder kun for unge dyr, hvorved forstås dyr op til 4 uger.
 5 Kun nødvendigt, hvis hovedet, tungen og hjernen skal anvendes til konsum.
 6 Alle hvide, grå og skimlede heste undersøges for melanokarcinomer og melanose ved løsning af 

begge bove, således at muskulatur under skulderbladsbrusken og lymfeknuder (lnn. axillares) kan 
undersøges ved dybe indsnit. Nyrerne frilægges og undersøges ved snit gennem hele nyren.

 7 Det er muligt at undlade rutinemæssige indsnit i lnn. retropharyngei samt åbning af hjertekamrene 
og gennemskæring af hjerteskillevæggen og dermed inspektion af hjerteklapperne hos slagtesvin, 
der er opdrættet under kontrollerede opstaldingsforhold i integrerede produktionssystemer.

Udover de i Tabel 1-1 anførte undersøgelser, som hvert enkelt slagtedyr skal underkastes, 
skal der systematisk foretages følgende undersøgelser:

1)  Cysticerkose forårsaget af Cysticercus cellulosae hos svin: Undersøgelse af de frilagte 
muskelflader, især lårmuskulaturen, mellemgulvspiller, interkostalmuskulaturen, 
hjertet, tungen og strubehovedet samt eventuelt bugvæggen og psoasmuskulaturen 
befriet for fedtvæv.

2)  Snive hos hovdyr: Omhyggelig besigtigelse af slimhinderne i luftrøret, svælget og 
næsehulen samt dens bihuler efter spaltning af hovedet i midtlinien og udtagelse af 
næseskillevæggen.
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3)  Trikiner hos svin og hest: På de eksportautoriserede slagterier skal alle svin og he-
ste undersøges for trikiner efter en af Fødevarestyrelsen foreskreven metode. Hvis 
der ved undersøgelsen påvises trikiner, skal Fødevarestyrelsen straks underrettes. 
Undersøgelsen kan udelades, såfremt kødet frysebehandles efter Fødevarestyrelsens 
bestemmelser. Undersøgelsen kan ligeledes udelades, såfremt kødet alene er god-
kendt til omsætning på det danske marked. Danmark har opnået Kommissionens 
og de  øvrige medlemsstaters godkendelse af at være en region med ubetydelig risiko 
for trikiner blandt tamsvin. Dette giver mulighed for at overgå fra at undersøge så 
godt som alle slagtede svin til at gennemføre en risikobaseret overvågning, hvor dyr 
i særlig risiko undersøges (alle udendørssvin, søer og orner, vildsvin, heste o.a.).

4)  Bovin spongiform encefalopati: Som led i overvågning og bekæmpelse af bovin 
spongiform encefalopati (BSE) hos kvæg udtages der rutinemæssigt hjerne- og ryg-
marvsmateriale, som indsendes til undersøgelse på et af  Fødevarestyrelsen godkendt 
laboratorium. Alle kreaturer, som er 30 måneder gamle eller derover, og som slagtes 
med henblik på konsum, skal undersøges for BSE. For nødslagtede kreaturer skal 
prøver dog udtages af alle dyr, som er 24 måneder gamle eller derover. For specifikke 
grupper af dyr, eksempelvis dyr som tilhører en såkaldt “foderkohorte”, kan der 
gælde andre regler. Alle dele af dyr, der skal testes for BSE, skal tilbageholdes under 
offentligt tilsyn, indtil et negativt resultat af laboratorieundersøgelsen foreligger. Al-
ternativt kan alle dele, undtagen hovedet, føres til et kategori-1 forarbejdningsanlæg 
efter tilladelse fra embedsdyrlægen.

Udvidede undersøgelser [1.10 – 1.14]

Midtflækning af kroppen og hovedet 
Ud over de generelle bestemmelser om midtflækning, jf. kontrolforordningen for animal-
ske fødevarer, skal embedsdyrlægen i tilfælde, hvor en udvidet undersøgelse af kroppen 
er påkrævet, forlange kroppen midtflækket for undersøgelse af de derved fremkomne 
snitflader i knogler og muskulatur samt hvirvelkanal og rygmarv med tilhørende hinder. 
Midtflækningen af hovedet skal finde sted, når der findes anledning dertil, og hjernen 
med tilhørende hinder skal undersøges.

Oksetinter 
Ved fund af oksetinter (Cysticercus bovis) skal tyggemuskler, mellemgulvet og hjertet 
opblades i tynde skiver. Alle kroppens muskelflader skal nøje undersøges mhp. tinte-
forekomst. Hvis der ved undersøgelsen er påvist 10 levende eller døde tinter, skal også 
tungen og muskulaturen under denne undersøges ved opbladning i tynde skiver.

Kaseøs lymphadenitis og tuberkuløse forandringer 
Ved fund af kaseøs lymphadenitis (forostning i lymfeknuder) eller tuberkuløse organ-
forandringer skal alle organer nøje undersøges mhp. spredning. Ligeledes undersøges 
skeletsystemet og de bløde hjernehinder.
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 Hos svin skal der kun foretages udvidet undersøgelse, når der er påvist processer 
andre steder end i de mandibulære lymfeknuder eller tarmkanalens lymfeknuder.
 Hos svin incideres (talrige indsnit) og inspiceres flg. lymfeknuder: lnn. cervicales 
superficiales dors. et vent., lnn. retropharyngei lat. et med., lnn. parotidei et mandibu-
lares, lnn. cervicales profundi caud., lnn. lumbales, lnn. subiliaci, lnn. ischiadici, lnn. 
inguinales superficiales (lnn. scrotales/lnn. mammarii) et profundi (lnn. iliofemorales) 
og lnn. poplitei.
 Hos kreaturer incideres (talrige indsnit) og inspiceres flg. lymfeknuder: lnn. cervica-
les superficiales, lnn. axillares proprii, lnn. subiliaci, lnn. inguinales superficiales (lnn. 
scrotales/lnn. mammarii) et profundi (lnn. iliofemorales), lnn. ischiadici og lnn. poplitei.

Pyæmi 
Ved fund, der kan være led i en generaliseret spredning (pyæmi), skal alle organer nøje 
undersøges, herunder foretages grundig palpering af lungevævet for at fastlægge, om 
der kan erkendes forekomst af disseminerede, emboliske processer. Herefter skal hele 
rygsøjlens forløb fra nakkeled til haleled, bækkenknogler, ribben (især den kostokondrale 
overgang) samt vækstlinier i øvrige knogler undersøges. Alle områder undersøges for 
embolisk osteomyelitis (knoglenydannelser, abscesdannelser (apostemer), sclerosering 
og bindevævsnydannelser). Der skal ske løsning af mørbrad/ileopsoasmuskulatur samt 
evt. bov og inderlår. Hos kreaturer skal der endvidere lægges snit i lårmuskulaturen.

Almindelige bedømmelsesregler [1.15 – 1.42]

Ubetinget godkendelse (UG) 
Ved UG skal hele kroppen med tilhørende organer godkendes. Kan anvendes over for 
kød, som er ubetinget egnet til menneskeføde uanset tilberedningsmåde.

Total kassation (TK) 
Ved TK skal hele kroppen og samtlige tilhørende organer kasseres. TK skal anvendes 
over for dyr, der er uegnede til menneskeføde på grund af generaliserede tilstande (f. eks. 
feber) eller lokale forandringer, lidelser eller forureninger, som ikke lader sig udrense, 
eller som har indvirket på den almene sundhedstilstand.

Lokal kassation (LK) 
Ved LK foretages kassation af dele af kødet, enkelte organer eller dele af organer i 
forbindelse med udrensning af regionale lymfeknuder. Det skal pointeres, at LK altid 
omfatter regionale lymfeknuder. LK skal anvendes ved lokale forandringer eller lidel-
ser, som er uden indflydelse på den almene sundhedstilstand. Lokalkasseret materiale, 
som ikke udviser tegn på sygdomme, der kan overføres til mennesker eller dyr, og som 
stammer fra slagtekroppe, der er egnet til konsum, kan med reference til biproduktfor-
ordningen godkendes til fremstilling af dyrefoder.
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Godkendelse til udbening (GU) 
Ved GU skal alle knogler, led og synlige patologiske forandringer kasseres. GU anven-
des ved lidelser, hvor skeletmuskulaturen og organer kan godkendes til menneskeføde. 
I tilfælde, hvor der i forbindelse med udbeningen findes yderligere forandringer, skal 
disse forandringer indgå i den samlede bedømmelse af slagtekroppen og organer. Det 
skal pointeres, at der skal foretages registrering af disse slagtekroppe og organer.

Godkendelse til forarbejdning (GF) 
Kød fra dyr med begrænset udbredelse af muskelforandringer i form af PSE (pale, 
soft and exudative) og DFD (dark, firm and dry) kan efter udbening anvendes til 
forarbejdning (fremstilling af kødprodukter). Dele med højgradige forandringer skal 
lokalkasseres og uforandrede dele godkendes.

Betinget godkendelse (BG) 
Betinget godkendelse kan anvendes for kød fra kvæg med indtil 10 levende eller døde 
tinter. Maver, tarme og talg kan ubetinget godkendes. Hovedet, hjertet, mellemgulvet, 
spiserøret og tungen, hvis den er opbladet, kasseres. Tinter i kroppen bortskæres, hvor-
efter kroppen og øvrige organer kan betinget godkendes til menneskeføde forudsat, at 
kødet føres direkte til kontrolleret behandling (frysning ved ikke over -10°C i mindst 
10 døgn) på et autoriseret frysehus, eller frysning på slagteriet af  kød fra slagteriets 
egne slagtninger.

Specificeret risikomateriale (SRM) 
Specificeret risikomateriale omfatter de dele af et dyr, som især vil indeholde smitstof, 
hvis dyret er smittet med en overførbar spongiform encefalopati, f.eks. BSE eller scrapie. 
SRM skal rutinemæssigt lokalkasseres og leveres til et kategori-1 forarbejdningsanlæg.
Ved SRM forstås for:

1)  Kvæg uanset alder: 
 –  tarmene efter maven, dvs. fra tolvfingertarm (duodenum) til endetarm (rektum), 

samt tarmkrøset (mesenterium), dvs. det bindevævsnet inklusive fedt, som omgiver 
tarmene og bl.a. indeholder lymfeknuder

 – tonsiller (mandler)

2)  Kvæg over 12 måneder:
 – kraniet uden underkæbe og med hjerne og øjne samt rygmarv

3) Kvæg over 24 måneder desuden: 
 –  rygsøjle, med undtagelse af halens ryghvirvler, lænde-, bryst- og halshvirvlernes 

torn- og tværtappe og crista sacralis mediana og vingerne af korsbenet (os sacrum), 
men inklusive dorsalrodsganglier (nerveknyder, der ligger i rygsøjlen).

14
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 4)  Får og geder uanset alder: 
 – milt og 
 – ileum (dvs. bagerste del af  tyndtarmen umiddelbart før blindtarm).

5)  Får og geder over 12 måneder, eller som har en frembrudt blivende fortand, desuden: 
 – kraniet med hjerne og øjne,
 – mandler (tonsiller), og
 – rygmarv.

SRM skal som hovedregel fjernes i forbindelse med slagtningen, men enkelte dele 
(rygsøjle fra kvæg og rygmarv fra får og geder) kan også tillades fjernet i forbindelse 
med opskæring.

Bovin spongiform encefalopati (BSE): Som led i overvågning og bekæmpelse af BSE 
(kogalskab) hos kvæg udtages hjernestammen rutinemæssigt af alle kreaturer over 48 
måneder. Aldersgrænsen på 48 måneder gælder kreaturer med oprindelse i Danmark, 
Belgien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, Luxembourg, Nederlandene, 
Portugal, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig*. For krea-
turer født i andre lande end de ovenfor nævnte gælder en aldersgrænse på 30 måneder 
for slagtedyr og 24 måneder for nødslagtede kreaturer, ante-mortem-dyr, dyr under  
offentligt tilsyn samt selvdøde og aflivede kreaturer. Prøverne indsendes til undersøgelse 
på et af  Fødevarestyrelsen godkendt laboratorium
 Alle dele af dyr, der skal testes for BSE, skal tilbageholdes under offentligt tilsyn, 
indtil et negativt resultat af laboratorieundersøgelsen foreligger. Alternativt kan alle 
dele føres til et kategori-1 forarbejdningsanlæg efter tilladelse fra embedsdyrlægen.

*Per 1. januar 2010. Listen bliver i løbet af 2010 udvidet med Cypern.

Bekendtgørelse 1361 af 19. december 2008 om overvågning og bekæmpelse af BSE hos 
kvæg bliver ændret i 2010 så Slovenien og Cypern kommer på listen i bekendtgørelsen. 
 Da der løbende ændres og tilpasses i reglerne vedr. udøvelse af kødkontrol, bør 
Fødevarestyrelsens hjemmeside (www.foedevarestyrelsen.dk) jævnligt konsulteres, hvor 
gældende lovgivning altid vil fremgå.
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Dyreart/Organ Okse/Lnn. retropharyngei
Læsion Der skal rutinemæssigt foretages indsnit i lnn. retropharyngei
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Ved fund af forandringer foretages skærpet undersøgelse af drænage-

området

Dyreart/Organ Okse/Lnn. mandibulares
Læsion Der skal rutinemæssigt foretages indsnit i lnn. mandibulares
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Ved fund af forandringer foretages skærpet undersøgelse af drænage-

området
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Dyreart/Organ Okse/M. masseter
Læsion Der skal rutinemæssigt lægges to snit i de ydre tyggemuskler, det 1. snit 

lægges overfladisk
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Tyggemusklerne undersøges specielt for oksetinter (Cysticercus bovis)

Dyreart/Organ Okse/M. masseter
Læsion Der skal rutinemæssigt lægges to snit i de ydre tyggemuskler, det 2. snit 

lægges i dybden
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Tyggemusklerne undersøges specielt for oksetinter (Cysticercus bovis)
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Dyreart/Organ Okse/Pharynx
Læsion I forbindelse med besigtigelse af svælget skal tonsillerne fjernes
Bedømmelse Svælget og tilstødende områder undersøges for forandringer
Kommentarer Tonsillerne fjernes af hensyn til kontaminationsrisiko, herunder  

BSE/scrapie

Dyreart/Organ Okse/Lnn. tracheobronchales craniales
Læsion Der skal rutinemæssigt foretages indsnit i lnn. tracheobronchales craniales
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Ved fund af forandringer foretages skærpet undersøgelse af drænage-

området
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Dyreart/Organ Okse/Lnn. mediastinales
Læsion Der skal rutinemæssigt foretages indsnit i lnn. mediastinales
Bedømmelse Snitfladerne undersøges for forandringer
Kommentarer Ved fund af forandringer foretages skærpet undersøgelse af drænage-

området

Dyreart/Organ Okse/Hjerte
Læsion Hjertekamrene skal åbnes, og hjerteskillevæggen gennemskæres
Bedømmelse I det åbnede hjerte skal hjerteklapperne (HK) inspiceres
Kommentarer Beskaffenheden af eventuelle forandringer skal fastlægges (cyster,  

endocarditis ol.)
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Dyreart/Organ Okse/Lever
Læsion Der anlægges rutinemæssigt indsnit i leverens overflade
Bedømmelse Leverens udseende og tekstur vurderes
Kommentarer Beskaffenheden af eventuelle forandringer skal fastlægges

Dyreart/Organ Okse/M. masseter
Læsion Levende oksetinte (Cysticercus bovis) (→)
Bedømmelse Fundet betinger opbladning af tyggemuskler, mellemgulvet og hjertet
Kommentarer Fund af over 10 tinter betinger total kassation
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