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1.0 Organisering af kontrollen 

 
Slagterier, der slagter mere end 500 svin/uge eller 150 stykker kvæg/uge, skal overholde reglerne 
fastsat i ”Bekendtgørelse om vejning, klassificering og indberetning af markedspriser for slagte-

kroppe af svin, kvæg og får” herunder de bagvedliggende EU-regler på området. Slagterier, der slag-
ter mindre end 500 svin/uge, mellem 25 og 150 stykker kvæg/uge eller lam/får, kan ansøge om at 

være omfattet af bekendtgørelsen og dermed deltage i klassificeringsordningen. 
 
Landbrugsstyrelsen har nedsat et Klassificeringsudvalg for Svin, Kvæg og Får til at varetage det 

overordnede ansvar for kontrollen med overholdelse af de forskellige bestemmelser nævnt i bekendt-
gørelsen og EU-reglerne. Udvalget består af indtil 13 medlemmer, der fordeles på én formand, der 

udpeges af Landbrugsstyrelsen, op til seks medlemmer, der repræsenterer klassificering af kvæg og 
får og op til seks medlemmer, der repræsenterer klassificering af svin.  Et medlem skal repræsentere 
Landbrug & Fødevarer, Svineproduktion og et medlem skal repræsentere Dansk Kvæg. Ind til fem 

medlemmer med relation til klassificering af kvæg/får og ind til fem medlemmer med relation til 
klassificering af svin indstilles af dels Landbrug & Fødevarer og Danske Slagtermestre efter en nær-

mere fastsat fordelingsnøgle mellem de to organisationer, der tager hensyn til dels, hvor mange slag-
terier, der er medlem af den enkelte organisation, og hvor mange kreaturer/svin de pågældende slag-
terier slagter.  
 

Kontrollen på de slagtesteder, der er omfattet af bekendtgørelsen, udføres af personale ansat af Klas-
sificeringsudvalget. Kontrolorganisationen betegnes Klassificeringskontrollen. Klassificeringskon-
trollens samlede personale i 2020 udgjorde 3,3 årsværk fordelt på 0,9 chefinspektør, 2 inspektører og 

0,4 sekretær. Klassificeringskontrollen og den svenske klassificeringskontrol (under Jordbrugsver-
ket) har en samarbejdsaftale, der bl.a. indebærer, at de to specialiserede kontrolenheder vil hjælpe 

hinanden i situationer, hvor den ene kontrolinstans midlertidigt skulle mangle ressourcer m.v. 
 
I det følgende redegøres for resultatet af kontrollen i Danmark i 2020 inden for hver af de tre dyrearter.  

 
Generelt har antallet af fysiske kontrolbesøg i 2020 været lavere end i tidligere år. Det skyldes ud-

bruddet af Covid-19.  
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Udbruddet har medført, at der i perioden 12. marts til 16. april ikke blev udført kontrolbesøg. Mellem 
17. april og 30. april blev der gennemført et kontrolbesøg pr. uge pr. inspektør. I perioden 30. april 

til 25. juni var der kontrolbesøg i normalt omfang. Fra 25. juni til 1. september var der 14 dages 
interval mellem hver inspektørs kontrolbesøg. Efter 1. september er der gennemført kontrolbesøg i 

normalt omfang, dog med meget hyppig test af de inspektører, der kommer på slagterierne.  
 
Klassificeringskontrollen har on-line adgang til datasystemerne på 9 af 13 svineslagterier, 3 af 9 kre-

aturslagterier og 1 af 3 soslagterier. Den adgang er udnyttet til en intensiveret on-line kontrol i de 
perioder, hvor mulighederne for fysisk kontrol har været begrænset. I perioder med reduceret frekvens 

af kontrolbesøg er de tilrettelagt ud fra en risikoanalyse, der inddrog eventuelle afvigelser fundet ved 
tidligere besøg, mulighed for on-line adgang til datasystemer, slagtetal mv.  
 

EU’s krav til frekvensen af kontrolbesøg er mindst to kontrolbesøg pr. 3 måneder eller alternativt en 
frekvens fastsat ud fra en risikoanalyse (Forordning No 2017/1184).   

 
 

 

2.0 Kontrollen med svin 

Der er i 2020 løbende foretaget kontrol med vejning, klassificering og afregning af svin på 13 slag-

testeder, hvoraf 3 slagtede i 2 skift. De pågældende slagterier har slagtet og klassificeret i alt 16,3 
mio. svin (overvægtige svin, søer, store orner og kasserede svin er ikke inkluderet i dette tal). 
Der er i gennemsnit blevet gennemført 2,6 uanmeldte kontrolbesøg per svineslagteri (per skift) per 

kvartal (3,0 i 2019) Dertil kommer som nævnt ovenfor on-line opkobling på slagteriernes datasyste-
mer de steder, hvor det er muligt.  I forbindelse med kontrolbesøgene er tilstræbt, at tilsynet med 
”Brancheordningen for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer” har kunnet 

gennemføres under samme besøg.  
 

 
2.1 Præsentation af slagtekroppen ved vejning 
 

Der var i 2020 164 tilsynsbesøg, hvor præsentationen blev kontrolleret ved inspektion af ca. 14.400 
slagtekroppe. De 164 tilsynsbesøg gav anledning til 75 henstillinger/påbud. Heraf var 74 mundtlige 

på grund af mindre overtrædelser. Ved en mindre overtrædelse er kravene til præsentation ikke over-
holdt for 10-30 % af slagtekroppene. Nedenfor er de 74 mundtlige henstillinger/påbud opdelt på ka-
tegorier. 

 
 11 -  Præsentation generelt; herunder sværbehandling (primært beskadigelser af sværen) 

   3 -  Udskæring af tunger (primært at tunger udskæres for store) 
   9 -  Halsrensning (primært efterladte kirtler mv) 
 10 -  Udskæring af kønsorganer på handyr/del på søer (primært, at kønsorganer udskæres for 

store) 
   0 -  Udskæring af fedtende 

 32 -  Udskæring af mellemgulv og udrensning af fedtrester (efterladte dele af mellemgulv 
og/eller fedtrester i slagterkroppen) 

   9 -  Afskæring uden bemærknings kode / uden vægttillæg (manglende opvejning af dele, fjer-

net inden vægten, hvor leverandøren skal kompenseres) 
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Sammenlignet med 2019 er der stadigvæk problemer med at overholde krav til præsentation af slag-
tekroppen – problemer ses især i relation til efterladt fedt, rester af mellemgulv, kirtler mv Klassifi-
ceringsudvalget er opmærksom på problematikken, og udvalgets medlemmer har lagt pres på ledelsen 

de slagtesteder, hvor det er et problem. Hjælper dette ikke, vil der blive gennemført yderligere tiltag. 
 

Der er givet 1 skriftlig påtale/pålæg. Et slagteri er pålagt gennemgang og korrigering af afregninger 
for en periode, hvor vægttillæg, eksempelvis pga. galdeforurening, i nogle tilfælde var åbenlyst fejl-
behæftede. 

 
 

2.2 Klassificering 
 
Klassificering af svin er i 2020 foretaget automatisk på 9 slagtesteder ved hjælp af AutofomIII og 4   

steder ved hjælp af manuel klassificering (MK eller UniFom). Manuel klassificering foretages af 
klassificeringsoperatører, der er godkendt af Klassificeringskontrollen.  

 
Klassificeringen overvåges både ved kontrolbesøgene og vha. ugentlige beregninger på resultaterne 
fra klassificering af ca. 320.000 slagtekroppe. I 2020 er der ikke konstateret forhold, der gav anled-

ning til henstillinger/påbud eller skriftlige påtaler. 
 

Der er gennemført en detaljeret statistisk analyse af sammenhæng mellem vægt og kød% ved klassi-
ficering med AutoFom III. Analysen viste, at AutoFom III overklassificerer mht. kød% ved en vægt 
større end 83 kg. Med baggrund i analysen, den stigende slagtevægt over tid og alderen på det data-

grundlag, der ligger til grund for ligningerne (12 år), har Klassificeringsudvalget besluttet, at der skal 
udvikles nye klassificeringsligninger i 2021. Der bliver udviklet klassificeringsligninger til følgende 
udstyr:  

 
1. AutoFom IV – forventes færdigudviklet i 2021, men Corona-situationen kan forsinke den 

endelige afprøvning. 
2. AutoFom III – Anvendes pt. til 97 % af samtlige slagtninger i DK 
3. MK – Anvendes på tre slagterier 

4. FOM II – Anvendes på et slagteri og produceres fortsat 
5. Pindmål/to-punkts-måling – simpel manuel metode, der kan bruges på slagterier, der enten 

ikke vil anvende hel- eller halvautomatiske udstyr, eller ikke er i stand til at vedligeholde 
udstyr i en grad, så langt hovedparten af slagtekroppene bliver klassificeret. 

 

På grund af diverse høringsfrister i EU-systemet samt, at der i DK kun udstedes nye bekendtgørelser 
2 gange pr. år, forventes de nye klassificeringsligninger ikke at kunne træde i kraft før primo 2022. 

 
2.3 Afregning og prisrapportering 
 

I forbindelse med tilsynet med indvejning og klassificering kontrollerer Klassificeringskontrollen 

stikprøvevis, om slagteriernes rådata for en dags slagtning stemmer overens med de data, der er an-
vendt til afregning. I den forbindelse indgår tillige stikprøvevis, at disse data indgår korrekt i forbin-
delse med konkrete afregningssedler til tilfældigt udvalgte svineproducenter. Endvidere kontrolleres 

stikprøvevis om de data, der indberettes til Landbrug & Fødevarer, og som danner grundlag for Dan-
marks prisrapportering til EU på svineområdet, er i overensstemmelse med de priser, der anvendes i 

afregningen af den enkelte slagtekrop til producenterne. Der er ikke ved denne kontrol fundet fejl i 
afregningerne til svineproducenterne eller i indberetning af priser til Landbrug & Fødevarer.  
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2.4 Klager fra leverandører 
 
Klassificeringskontrollen har i 2020 været involveret i 2 sager, hvor leverandører har klaget. I begge 

tilfælde er det slagteriet, der har inddraget Klassificeringskontrollen. Leverandørerne stillede spørgs-
mål ved den målte kød% for en leverance. I begge tilfælde er der foretaget en gennemgang af slagte-

riets daglige kontrol af udstyr, kød% for leverancer fra andre leverandører samme dag og disse leve-
randørers kød% fra tidligere leverancer. På den baggrund er begge klager afvist.  
 
 

3.0 Kontrollen med kreaturer 
 

Der er i 2020 foretaget kontrol med vejning, klassificering og afregning af kvæg på 9 slagtesteder De 
pågældende slagterier har i perioden slagtet i alt 427.727 stykker kreaturer. 
 

Der er i gennemsnit gennemført 3,1 uanmeldte kontrolbesøg per kreaturslagteri per kvartal (4,1 i 

2019).  
 

 
3.1 Præsentation af slagtekroppen ved vejning 
 

Baseret på ca. 5.000 kreaturer gav tilsynet i 2020 anledning til 9 henstillinger/påbud, hvoraf alle ved-
rørte trimning inden vægt. Der er givet en skriftlig påtale, hvor reglerne vedrørende klassificering og 

dokumentation heraf er indskærpet.  
 
  

3.2 Klassificering  
 
2 slagtesteder har anvendt automatisk klassificering med udstyrene Kreatur KlassificeringsCenter 

version 2.1 og BCC3TM (i begge tilfælde med manuel klassificering som nødprocedure), og 7 slagte-
steder har anvendt manuel klassificering. Manuel klassificering foretages af klassificører, der er god-

kendt af Klassificeringskontrollen. Klassificørerne og KKC-2.1/ BCC3TM vurderer den enkelte slag-
tekrop mht. kropsform, fedme og farve. Formklassificeringen foretages efter en 15 trins skala, hvor 
hver af hovedklasserne E, U, R, O og P er opdelt i tre underklasser. Klassificeringen af dels fedme 

og dels farve sker efter en 5 skala (1-5) i hovedklasser. 
 

Klassificeringskontrollen har løbende foretaget efterkontrol af klassificørernes og de automatiske ud-
styrs klassificering af form, fedme og farve på slagterierne. Kravet er, at slagteriets klassificering af 
form og fedme inden for et kvartal og opgjort på mindst 100 kroppe maximalt må afvige for 20 % af 

de kontrollerede slagtekroppe, såvel på han- som hundyr. Endvidere må differencen mellem negative 
og positive afvigelser (balancen) ikke overstige 15 %. Endelig må antallet af afvigelser per formklasse 

per slagteri ikke overstige 35 %. Antallet af kontrollerede dyr samt fundne afvigelser på landsplan 
fremgår af de efterfølgende tabeller: 
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Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser mht. kroppens form. 

 

Antal kontrol-
lerede dyr 

1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020 Total 

1619 925 884 1641  5069 

% uden afvi-

gelser 92,9 93,1 92,4 93,2 93,0 

% + afvigelser 3,2 3,0 3,5 2,9 3,1 

% - afvigelser 3,9 3,9 4,1 3,8 3,9 

Balance -0,7 -0,9 -0,6 -0,9 -0,8 

% total afvi-
gelser 7,1 6,9 7,6 6,8 7,0 

 

Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser mht. kroppens fedme. 

 

Antal kontrol-

lerede dyr 

1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020 Total 

1619 925 884 1641 5069 

% uden afvi-

gelser 96,1 95,0 96,2 95,5 95,7 

% + afvigelser 2,6 2,9 1,1 3,3 2,6 

% - afvigelser 1,3 2,1 2,7 1,2 1,6 

Balance 1,3 0,9 -1,6 2,2 1,0 

% total afvi-
gelser 3,9 5,0 3,8 4,5 4,3 

 

Antal kontrollerede dyr samt fundne afvigelser mht. kroppens farve. 

 

Antal kontrol-

lerede dyr 

1. kvartal 2020 2. kvartal 2020 3. kvartal 2020 4. kvartal 2020 

 

Total 

1619 925 884 1641 5069 

% uden afvi-
gelser 99,5 99,0 99,3 98,4 99,0 

% + afvigelser 0,1 0,0 0,1 0,3 0,2 

% - afvigelser 0,4 1,0 0,6 1,3 0,8 

Balance -0,3 -1,0 -0,5 -1,1 -0,7 

% total afvi-

gelser 0,5 1,0 0,7 1,6 1,0 

 
Frekvens af afvigelser per formklasse 

 
Form 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

% uden 

afvigelse 
96 96 94 94 91 92 92 91 93 90 87 91 92 67 100 

% + afvi-

gelser 
4 3 4 2 2 4 3 6 3 5 7 4 2 0 0 

% - Afvi-

gelser 
0 1 2 4 7 4 5 4 4 5 6 4 6 33 0 

Balance 4 3 1 -2 -5 0 -2 2 -1 0 1 0 -4 -33 0 

% total 

afvigelse 
4 4 6 6 9 8 8 9 8 10 13 9 8 33 0 
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Med relativ få undtagelser har alle afvigelser i forbindelse med kontrollen af form, fedme og farve 
været af størrelsesorden én klasse. Der har ikke været tilfælde, hvor slagterier indenfor et kvartal har 
overskredet 15/20 %-kravet for form og fedme eller kravet om max 35 % afvigelser per formklasse 

per slagteri. 
 

3.3 Afregning  
 

I forbindelse med tilsynet med indvejning og klassificering kontrollerer Klassificeringskontrollen 
stikprøvevis, om disse data indgår korrekt i afregningen til kvægproducenten. Endvidere kontrolleres 

stikprøvevis om de data og priser, der i 2020 blev indberettet til Kreaturslagtedatabasen, og som dan-
ner grundlag for Danmarks prisrapportering til EU på kvægområdet, er i overensstemmelse med de 
priser, der anvendes i afregningen af den enkelte slagtekrop til producenterne. Der er ikke ved denne 

kontrol fundet fejl i afregningerne til kvægproducenterne eller i indberetning af priser til Kødbran-
chens Fællesråd.  

 
 
3.4 Klager fra leverandører 

 
Der har ikke været klager i 2020. 

 
4.0 Lam/får  

I modsætning til svine- og kreaturslagterierne er det ikke et krav, at lamme og fåreslagterier skal 

foretage vejning og klassificering efter fastsatte regler. Disse slagterier kan frivilligt vælge at følge 
fastsatte regler (og dermed også være underlagt tilsyn). Der er dog ikke i det forløbne år gennemført 
tilsyn på slagterier, der slagter lam og får, da ingen af denne type slagterier har været tilmeldt klassi-

ficeringsordningen. 
 

Danmark har i 2019 fået tilladelse til at ophøre med at prisrapportere priser på lam pga. begrænset 
produktion. Der er derfor ikke foretaget tilsyn med prisrapportering. 
 

 

5.0 Andre kontrolopgaver 
 

Da Klassificeringskontrollen løbende besøger alle større svine- og kreaturslagterier i Danmark, har 

der fra myndigheder og erhverv været ønske om, at Klassificeringskontrollen gennemfører kontrol-
opgaver til gavn for myndigheder, svine- og kvægproducenter samt svine- og kreaturslagterier. I det 

følgende anføres kort hvilke opgaver, der er gennemført i 2020. 
 

5.1 For Landbrugsstyrelsen  
 

Klassificeringsudvalget (og dermed Klassificeringskontrollen) har i medfør af Bekendtgørelse nr. 
1689 af 19. november 2020 (og tidligere tilsvarende bekendtgørelser) om slagtepræmie for kvier, tyre 

og stude i samarbejde med Fødevarestyrelsen gennemført kontrol med datagrundlaget for udbetaling 
af slagtepræmie på et kreaturslagteri, der (tilfældigt) af Landbrugsstyrelsen var udpeget i 2020 til 

særlig kontrol.  
 
 

5.2 For svinebranchen 
 

Klassificeringskontrollen har ført kontrol med, at indvejning, klassificering og afregning af søer/or-
ner, slagtning af hangrise, små orner, halvorner, urorner og tvekønnet svin, registrering og afregning 
af svin med farvede hårsække, ulæselig leverandørmærkning, knoglemarvsbetændelse og registrering 
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og afregning af svin fra slagtesvinebesætninger i Salmonella niveau 2 og 3 samt gennemførelsen af 
slagteprocesafhængige afregningskorrektioner for kødprocent og vægt foretages i henhold til regler 
fastsat i ”Brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin og søer”. I 

2020 har der i et tilfælde været diskussion med et slagtested om rimeligheden i størrelsen af det fra-
drag, der er tilladt ved afskæring af svær på svin med farvede hårsække. Slagteriet blev henvist til at 

tage det op i Klassificeringsudvalget, hvis der var utilfredshed med fradragets størrelse. Det afstod 
slagteriet fra. 
 

Brancheordningen henvender sig til alle svine- og so-slagterier i Danmark og administreres i det dag-

lige af Klassificeringskontrollen, herunder via uanmeldt tilsyn på slagterierne. Øverste instans for 
Brancheordningen er Brancheudvalget for afregningsforhold for svin, der består af de medlemmer i 
Klassificeringsudvalget, der repræsenterer svineproducenter og svineslagterier. 11 svineslagterier 

(der står for ca. 98 % af slagtningerne af svin i Danmark) og 3 so-slagterier er tilmeldt brancheord-
ningen (samt 2-soslagterier, der lønslagter søer under branchereglerne). Samlet slagtes ca. 80 % af 

søer i Danmark under branchereglerne.   
 

 

6.0 Særlige sager/opgaver i relation til Klassificeringsudvalget/Klassificeringskontrollen 

 
6.1 Vedligeholdelse m.v. af Klassificeringskontrollen/Klassificeringsudvalgets hjemmeside 

 
Klassificeringskontrollen har hjemmesiden www.klassificeringskontrollen.dk, der primært omhand-

ler 
 

• Hvordan kontrollen med vejning og klassificering af svin, kvæg og får er organiseret i Danmark. 

• De vigtigste forhold, der indgår i vejning og klassificering af svin, kvæg og får (og som er under-
lagt Klassificeringskontrollens tilsyn). 

• En beskrivelse af den lovgivning, der ligger til grund for vejning og klassificering, med links til 
Klassificeringsbekendtgørelsen og vigtigste EU-forordninger samt en fortegnelse over de slagte-

rier, der er omfattet af lovgivningen. 

• Statistiske klassificeringsdata om svin, kvæg og får. 

• En beskrivelse af brancheordning for kvalitetsegenskaber m.v. med relation til afregning af svin 
og søer samt en fortegnelse over de slagterier, der er tilmeldt ordningen. 

 
I 2020 er hjemmesiden opdateret i overensstemmelse med de ændringer, der er sket på området.   
 

 
7.0 Konklusion  

Klassificeringsudvalget for Svin, Kvæg og Får er af den opfattelse, at kontrollen med vejning, klas-
sificering og afregning samt prisrapportering af svin, kvæg og får i 2020 har været gennemført til-
fredsstillende. 

 
Hvad angår indvejning af svin er der i forhold til 2019 stadigvæk problemer med at overholde krav 

til præsentation af slagtekroppen – problemer ses på nogle slagterier og især i relation til efterladt 
fedt, rester af mellemgulv, kirtler mv. Klassificeringsudvalget følger denne problemstilling tæt og vil 
om nødvendigt overveje at gennemføre yderligere initiativer for at reducere problemets omfang.  

Hvad angår klassificering og afregning af svin er der ikke konstateret nogen problemer. 
 

Med hensyn til kreaturer kan det konstateres, at vejning, klassificering og afregning gennemføres 
tilfredsstillende på kreaturslagterierne.  

http://www.klassificeringskontrollen.dk/

