
                                                                                                   

 

 

Til medlemmerne af det rådgivende sektorudvalg for teknisk prøvning på  
Fødevareområdet, m.m. 

 

Referat 

19. møde i det rådgivende sektorudvalg for teknisk prøvning i fødevare-, 
foder-området [mikrobiologi, kemi, sensorik] samt miljøområdet 
[mikrobiologi] 

Tid: Tirsdag den 2. maj 2006, kl. 10.00 – 14.00  

Sted:  Scanpharm Topstykket 12, 3460 Birkerød 
 
Deltagere: 
Ole Bjørn Jensen EUROLAB Danmark (kemi) 
(Direktør, cand. pharm. og civiløkonom) 

Erik Dahm (Laboratoriechef, dyrlæge) Fødevareregion Nord (kemi)   

Niels L. Nielsen (Dyrlæge) Fødevarestyrelsen (mikrobiologi) 

Inge Meyland (Kvalitetschef)  Fødevarestyrelsen (kemi) 

Jesper Høj (Direktør) DANAK 

Lisbeth Tillge Lund (Ledende assessor)  DANAK (sekretær for udvalget) 
 
 
Afbud til mødet fra: 
Flemming Hansen (Cand. brom.)  EUROLAB Danmark (mikrobiologi) 

Linda Bagge (Dyrlæge)  Miljøstyrelsen (mikrobiologi)     

Jeppe Boel (Cand. brom.)  Danmarks Fødevareforskning (mikrobiologi) 

Grethe Hyldig (Cand.lact., Ph.D.)  Danmarks Fiskeriundersøgelser (sensorik) 

Henrik Stapelfeldt (Kvalitetskontrolchef)  Dansk Industri (kemi) 

Pernille Tiedemann (Laboratoriechef)  Plantedirektoratet 

 
 
Ad dagsordenens punkt 1 / Kommentarer til referat fra det 18. møde i sektorudvalget.  
 
Referatet godkendt. (Modtagne kommentarer var indarbejdet før mødets 
afholdelse). 

18. juni 2006 

Sag 21-06- 02  

 

  

DANAK 
Dyregårdsvej 5B 
2740  Skovlunde 

 

 
Tlf. 7733 9500 
Fax 7733 9501 
CVR-nr. 26 89 93 89 
danak@danak.dk 
www.danak.dk 

 

 



 

 

Ad dagsordenen punkt 2 / Status vedrørende medlemmer af sektorudvalget  
 
Lis Nielsen er desværre ophørt på grund af ændret stilling (meddelt i e-mail af 18.1.2006).   

Linda Bagge har foreslået at nyt medlem skulle udpeges indenfor miljøområdet 
(mikrobiologi). Det blev foreslået at det nye medlem skulle være en repræsentant fra 
referencelaboratoriet. Tilslutning hertil fra udvalget. 

 
Ad dagsordenens punkt 3 / Meddelelser fra formand og sekretær.  
 
1. Ny version af RL 2.  Det er nu muligt at få flex scope før første tilsynsbesøg.  

Fortolkning af ændringer i metodelisten. Sektorudvalget bedt om forslag til 
fortolkning af ”metodeflex” i RL 2. 

 
2. Kundetilfredshedsundersøgelse udført i DANAK.  

Formålet er at opnå: Forbedringer – mindre forbrug af tid – større effektivitet. 
Undersøgelsen skal gentages. 

 
3. Samarbejdsaftale med MST . 

 
Ad dagsordenens punkt 4 / Status – elektronisk metodeliste (OD).   
 
Punktet udgik da OD havde meldt afbud. 

 
Ad dagsordenens punkt 5 / Præstationsprøvninger / kemi /fødevarer og foder (Inge 
Meyland) 
 

Intet nyt – afklaring af opfølgning på præstationsprøvninger mangler fortsat. 

 
Der eksisterer fortsat ikke opgørelser, der som tidligere kun dækker de danske 
laboratorier. 

 
Ad dagsordenens punkt 6 / Præstationsprøvninger / Mikrobiologi /fødevarer (Jeppe 
Boel) 
 
Jeppe Boel deltog ikke ved mødet, men gav efter mødet følgende kommentarer.  
 
”DFVF har tidligere fremsendt skriftlig orientering til punktet. Imidlertid er det aftalt med 
Niels Nielsen, Fødevarestyrelsen, at denne praksis ophører. Årsagen er, at der kun er tre 
mikrobiologiske laboratorier tilbage i FVST regi, og det er næppe rimeligt at bruge 
resultaterne af deres deltagelse i præstationsprøvningerne, til at sige noget om generelle 
problemstillinger. Til dette formål må man bruge rapporterne fra SLV. Jeg ved at man 
forsøger at forbedre rapporterne fra SLV ved at indføre metodespecifikke opgørelser, og 
det ser vi frem til.” 
 
Enighed om at punktet bibeholdes ved møderne. 
 
Der har været rapporteret en SLV- rapport siden forrige møde. Det drejer sig om:    
Interkalibrering af mikrobiologiska livsmedellaboratorier, januar 2006. 



 

 

Ad dagsordenens punkt 7 / Præstationsprøvninger / Mikrobiologi / miljø (Linda Bagge)  
 
Samarbejdsaftalen med MST:   

Præstationsprøvningsprogrammer, som skal anvendes i MST’s regi er fastlagt af MST 
bortset fra badevand og bassinvand, som endnu mangler at være afklaret.   

De officielle metoder i MST’s område skal følges.  

SLV har siden forrige møde (sektorudvalgsmøde) rapporteret:  

Dricksvatten mikrobiologi 2005:2 (september) med følgende parametre: 

• Total antal Koliforme bakterier (MF – membranfiltrering) 
• Eschericia Coli (MF) 
• Total antal Koliforme bakterier (hurtigmetoden, MPN) 
• Eschericia Coli (hurtigmetoden, MPN) 
• Mug- og gærsvampe 
• ”Odlingsbara” mikroorganismer (total) 22º ± 2 ºC (3 døgn) 
• ”Odlingsbara” mikroorganismer (total) 36º ± 2 ºC (2 døgn) 

 

Der deltog i alt 151 laboratorier, heraf 13 danske + 1 Færøerne. Ialt indrapporterede 148 
laboratorier deres svar. 

Der blev udsendt 3 prøver: A + B + C. 

Der eksisterer ikke nogen opgørelse, som udelukkende dækker de danske laboratorier. 
 
Ad dagsordenens punkt 8 / Brev fra de nordiske fødevaremyndigheder  

Baggrund for udsendelse af brevet: Tidligere udførtes levnedsmiddelkontrol af offentlige 
laboratorier tilknyttet tilsynsmyndighederne i de nordiske lande. Nu udføres en større del 
af kontrollen af private laboratorier som også går over landegrænser.  

De centrale levnedsmiddelmyndigheder i Norden har ønsket en stramning af kravene til 
kompetencen på laboratorierne og at akkrediteringsorganerne i fællesskab skulle præcisere 
kravene.  

De nordiske akkrediteringsorganer ville sammen give et svar til cheferne for de centrale 
levnedsmiddelmyndigheder. Akkrediteringsorganerne ville gerne være myndighederne 
behjælpelige men indstillingen er at myndighederne er dem, der kan stille supplerende 
krav (jf. MST’s krav til laboratorierne) og at akkrediteringsorganerne kan være 
behjælpelige med at kontrollere at disse krav overholdes. 

 
Ad dagsordenens punkt 9 / Nordisk møde  

Nordisk metodik Komité for Levnedsmidler [NMKL] har som en af sine målsætninger at 
være med til bidrage til harmonisering mellem akkrediteringsorganerne i de nordiske 
lande..  Mødet blev afholdt i forbindelse med NMKL’s årsmøde i Svolvær i Norge den 25. 
august 2006.  Ved mødet deltog:    
 
DANAK: Lisbeth Tillge Lund, SWEDAC: Gunilla Fransson, FINAS: Margareta Hägg 
NA: Roald K. Nilsen 
 
Roald K. Nielsen var den, der i år påtog sig opgaven at rapportere ved plenum ved 
årsmødet, lørdag den 26. august 2006.  NMKL ønsker at møderne skal fortsætte på 
tilsvarende vis. Rapportering fra mødet vil blive fremsendt til næste møde. 

 



 

 

Ad dagsordenens punkt 10 / Prøvetagning indenfor fødevareområdet  / akkreditering 
eller ej?  

Drøftelse ud fra konkret eksempel, hvor prøvetagning af fødevarer blev udført akkrediteret 
i en af regionerne. Da en stor del af prøvetagningen blev udført fra andre lokaliteter i 
landet end laboratoriets blev disse steder besøget af DANAK. Med de organisatoriske 
ændringer, der nu er sket indenfor Fødevareregionerne er det spørgsmålet om 
Fødevarestyrelsen generelt ønsker akkreditering af prøvetagnings-delen og hvor 
prøvetagningsstederne organisatorisk hører til. Fødevarestyrelsen gav udtryk for, at man 
var meget interesserede i få kontrol af prøvetagningsdelen. Det blev også forslået, at der i 
stedet for ISO 17025 kunne anvendes ISO 17020 – inspektioner.     

 
Ad dagsordenens punkt 11 / Nyt fra Fødevarestyrelsen – Dansk Fødevareforskning – 
Plantedirektoratet - Miljøstyrelsen 
 
Der var orientering fra Fødevarestyrelsens og Dansk Fødevareforsknings område, men 
ikke fra de øvrige områder. 

Vedrørende samarbejdsaftalen med MST: 

DANAK for MST: 

Kontrollere at: 

- foreskrevne metoder anvendes til de korrekte matricer 

Kontrollere at: 

- intern og ekstern analysekvalitet lever op til MST’s krav 

-  er udarbejdet usikkerhedsbudgetter 

-  substratkontrol udføres som krævet  

- der er overensstemmelse mellem metodeliste og de i kvalitetsbekendtgørelsens bilag 2 
angivne metoder 

- der ikke er indført modifikationer 

- metoderne ikke anvendes på andre matricer end dem, der er opgivet i bekendtgørelsen 

- påvisningsgrænse må ikke være lavere end angivet i kvalitetsbekendtgørelses bilag  

- der er overensstemmelse mellem laboratoriets sR og bekendtgørelsens bilag 2.3 – 2.9 

 

Det blev anbefalet at få en ny repræsentant fra referencelaboratoriet (mikrobiologi) der 
skal repræsenteres i sektorudvalget 
 
Ad dagsordenens punkt 12 / Information om internationale aktiviteter (JEH) 
 
JEH informerede om internationale aktiviteter og nævnte herunder at accepten af 
akkreditering efterhånden er større i alle lande, hvilket bl.a. skyldes indførelsen af 
notificeringer.   

 

 

 

 
 



 

 

Ad dagsordenens punkt 13 / Indstillinger og status fra tidligere møder 
 
2005/1 – Validering - ikke færdig 

2005/2 – Retningslinie – mikrobiologi. Arbejdet til dels gået i stå – endnu ikke afgjort om 
VFJ der er pennefører for retningslinie (stod ligeledes for den første udgave) har 
tilstrækkelige ressourcer til at fortsætte med arbejdet for DANAK. En anden løsning må 
da findes.  

 
Ad dagsordenens punkt 14 / Indkomne henvendelser.  
 
Der var ingen 

 
Ad dagsordenens punkt 15 / Diverse 
 
Der var intet herunder 

 
Ad dagsordenens punkt 16 / Næste møde 
 
Næste møde i sektorudvalget var tidligere fastlagt til den 1. november 2006 kl. 10 – 14 i 
DANAK. Mødet flyttet – ny dato kunne først findes - 2. maj 2007. 
 
 
 
Venlig hilsen  
 
Lisbeth Tillge Lund 
 


