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FORORD 

I 1983 udarbejdede en arbejdsgruppe i Levnedsmiddelsty

relsen et forslag til, hvordan et overvågningsprogram 

for indhold af næringsstoffer, forureninger og pesticid

rester i levnedsmidler kunne etableres. 

Baggrunden herfor var et ønske om at få sammenhæng i 

undersøgelsesarbejdet, så de kemiske analyser inden for 

de enkelte områder blev kædet sammen til en helhed. 

Endvidere ønskede man, at analyseresultaterne og styrel

sens viden om kostsammensætningen skulle sammenholdes, 

så det blev muligt at følge befolkningens indtag af 

næringsstoffer og uønskede stoffer. 

Gruppens arbejde blev udmøntet i rapporten "Etablering 

af et overvågningssystem for levnedsmidler", Statens 

Levnedsmiddelinstitut, marts 1984 . 

Efter retningslinier i denne rapport blev det da nske 

overvågningssystem opbygget, og der blev neds a t en 

arbejdsgruppe til at følge arbejdet og stå for udarbej-

delsen af den første 5-års rapport. I dette arbejde har 

følgende personer deltaget : 

Bodil Bilde, Erik Huusfeldt Larsen, Kirsten Orbæk og 

Torben Leth fra Centrallaboratoriet; Niels Lyhne og 

Anders Møller fra Ernæringsenheden ; Bente Koc h fra 

Instituttet for Toksikologi . 

De kemiske analyser er udført af landsdelslaboratorierne 

i Esbjerg, København, Odense, Aalborg og Arhus samt af 

Levnedsmiddelstyrelsens Centrallaboratorium. 

6 

Januar 1990 

Ole Kopp Christensen 

Direktør 

Levnedsmiddelstyrelsen 



INDLEDENDE BEMÆRKNINGER 

Rapporten er delt op i 5 kapitler. 

I første kapitel beskrives overvågningssystemet. Først 

gøres rede for systemets ide og formål. Dernæst beskri

ves, hvilke kriterier der er lagt til grund for valg af 

de stoffer, der bestemmes, og de levnedsmidler, der 

undersøges. Da analyseresultaterne skal kobles sammen 

med indtaget af de enkelte levnedsmidler, redegøres for 

vores viden om sammensætningen af danskernes kost. Prin

cippet for prøveudtagning omtales, og der afsluttes med 

en oversigt over de ændringer, der sker med systemet i 

anden 5-års periode. 

I kapitlerne 2, 3 og 4 præsenteres analyseresultaterne 

for henholdsvis næringsstof-, sporelement/nitrat- og 

pesticidområderne. Resultaterne sammenkædes med oplys

ninger om kostens sammensætning og indtaget vurderes. 

Kapitel 5 er en sammenfatning af de foregående fire 

kapitler. 
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1. BESKRIVELSE AF OVERVÅGNINGSSYSTEMET 

1.1 Ide og formål 

I 1983 etablerede Levnedsmiddelstyrelsen det danske 

overvågningssystem for levnedsmidler (1). I denne rap

port beskrives den første 5-års periode, d.v.s. perioden 

1983-1987. 

Formålet med at opbygge et overvågningssystem er at: 

- konstatere, om der gennem et langt åremål sker ændrin

ger i vore levnedsmidlers indhold af ønskede og uøn

skede stoffer 

- kombinere sådanne ændringer med ændringer i kostva

nerne 

- vurdere, om danskerne ved ændringer udsættes for 

sundhedsrisiko af ernæringsmæssig eller toksikol ogisk 

karakter 

- tilvejebringe baggrundsmateriale og beslutningsgrund

lag til afhjælpning af muligt opståede problemer 

Arbejdet med overvågningssystemet består derfor i: 

at følge udvalgte levnedsmidlers indhold af nærings

stoffer og forureninger 

- at følge sammensætningen af danskernes kost 

Ud fra disse oplysninger kan indtaget af de nævnte 

stoffer fra systemets udvalg af levnedsmidler beregnes/ 

skønnes, og man kan foretage en toksikologisk og/eller 
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ernæringsmæssig vurdering. En sådan vurdering vil være 

særlig aktuel, når der konstateres ændringer i indtagel

sen af ønskede eller uønskede stoffer. 

Da ændringer i levnedsmidlernes indhold af ønskede og 

uønskede stoffer samt ændringer i vore kostvaner sker 

langsomt, løber overvågningssystemet over en længere 

periode . Hvert femte år gøres resultaterne op, og ana

lyseresultaterne for levnedsmidlerne sammenholdes med 

kostvanerne i perioden. De hermed fundne indtag sammen

lignes med forrige 5-års periodes resultater . 

I denne første overvågningsrapport er det ikke muligt at 

sammenligne med forrige periode, men hvor det kan lade 

sig gøre, drages sammenligninger med ældre resultater. 

1.2 Definition af overvågning 

Levnedsmiddelstyrelsen anvender WHO ' s definition for 

"monitoring" (2) som dækkende for det danske ord over

vågning . Ifølge denne definition forstås ved overvågning 

et system med gentagen observation eller gentagen må

ling, udført på prøver, der repræsenterer enkelte føde

varer eller kosten i et land eller et givet område inden 

for et land. "Surveillance" derimod er ifølge WHO's 

definition en konstatering af levnedsmidlernes tilstand 

til et bestemt tidspunkt uden gentagelse, dvs. uden det 

formål at konstatere eventuelle ændringer i stofniveauer 

i levnedsmidler. 
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1.3 Overvågningssystemets omfang 

Hvilke stoffer og hvilke levnedsmidler indgår? 

Overvågningssystemet omfatter udvalgte næringsstoffer, 

uorganiske forureninger, pesticider samt enkelte indu

strikemikalier. 

Mykotoksiner indgår i systemet fra 1987, men vil p.g.a. 

de få resultater, der indtil nu foreligger, først blive 

omtalt i næste 5-års rapport. 

Oversigt over overvågningssystemet ses i tabel 1.1. 

Mikrobiologiske undersøgelser hører under Landbrugsmi

nisteriet og indgår derfor ikke i denne rapport. 

Nedenfor følger en kort gennemgang af baggrunden for 

valget af de enkelte stoffer og levnedsmidler , der 

indgår i overvågningssystemet, idet man af økonomiske 

grunde har foretaget en prioritering inden for hvert 

område. 
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Tabel 1.1: Oversigt over overvågningssystemet 1983-1987. 

Levnedsmiddelgruppe Næringsstoffer Sporelementer og nitrat Pesticider og PCB 

Frugt og gr øntsager C-vit . , kostf i ber , fedt , pro- Bly , cadmium , kviksølv , 
tein , aske , tørstof arsen , nikkel , selen, chrom , 

i grøntsager desuden nitrat 

Kornprodukter Thiam~n ( B1-vit :), ribofla~in Bly , cadmium, kviksølv , 
( B

2
-vit . ), calcium , magnesium, arsen, nikkel , selen, chrom 

j ern , zink , natrium, kalium, 
kostfiber , fedt, protein, 
aske , tørstof 

Mejeri produkte r og æg A- vitamin , thiamin ( B1-vit .), I æg : Bly, cadmium , kvik- DDT , dieldrin, HCB , 
riboflavin (B

2
-vit .), calcium, sølv , arsen , nikkel , selen , a-RCH , p-HCH, lindan 

ma gnesium , jern, zink , jod , chrom (7-RCH ) , heptachlor-
natr i um , kalium , fedt , pro- epoxid, PCB 
tein . aske , kulhydrat 

Fis k D-vit. , jod, fedt , fedtsyrer, Bly , cadmium, kviksølv, DDT, dieldrin , HCB , 
protein, aske , tø r stof arsen , nikkel , selen , chrom a-RCH. p-HCH, lindan 

;7 -HCH ), heptachlor-
epoxid , PCB 

Kød Thi am~n ( B1-vit :), ribofla~in Bly, cadmium , kviksølv , 
CB 2-vit. ), B~-vi t ., magnesium. arsen , nikkel , selen. chrom 
j ern , zink , edt , protein. 
aske , tørstof 

I ndmad J ern , fedt , protein , aske , Arsen , bly , cadmium . chrom , 
t ørstof kviksølv, nikkel, selen 

Anima lsk f edt DDT , dieldrin , HCB, 
a-HCH. ~-HCH , lindan 
(7-HCH, heptachlor-
epoxid . PCB 



1.3.1 Næringsstoffer 

De næringsstoffer, der indgår i systemet, blev valgt ud 

fra et eller flere af følgende kriterier (3): 

- det daglige indtag af næringsstoffet i Danmark er 

mindre end eller omkring det anbefalede, enten for 

hele befolkningen eller for specielt udsatte grupper i 

befolkningen 

- næringsstoffet indgår kun i få levnedsmidler 

- næringsstoffet udviser stabilitetsproblemer 

- næringsstoffet sættes til et eller flere levnedsmidler 

obligatorisk eller frivilligt 

Undersøgelserne er blevet prioriteret ud fra en samlet 

vurdering efter disse kriterier og resulterede i føl

gende stoffer: 

A-vitamin, idet en stor del af vitaminet kommer fra 

relativt få fødevarer som lever, gulerødder, smør og 

margarine. I margarine er tilsætning lovmæssigt påbudt. 

D-vitamin, idet indtaget især 

sentligt under de anbefalede 

nedsmidler (fisk, smør og æg) 

for kvinder ligger 

mængder, og kun få 

bidrager til indtaget. 

væ

lev-

Thiamin (B 1-vitamin), idet kun få levnedsmidler (korn

produkter, svinekød, kartofler og mælk) har betydning 

for indtaget, og det gennemsnitlige indtag er omkring 

det anbefalede. Overvågning af thiamin er aktualiseret 

af, at den obligatoriske tilsætning til hvedemel er 

gjort frivillig og i praksis ophørt. 

Riboflavin (B 2-vitamin), idet tilsætning til hvedemel 

har været påbudt, og det har derfor været af interesse 
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at undersøge betydningen af denne tilsætning. Tilsæt

ningen er nu frivillig, men i praksis ophørt. 

e6 -vitamin, idet indtaget ligger under den anbefalede 

mængde for både mænd og kvinder, og der yderligere 

muligvis er et øget behov for s 6-vitamin ved indtagelse 

af P-piller. Vitaminet er desuden følsomt over for 

varme. 

C-vitamin, idet indtaget kun ligger lige omkring den 

anbefalede mængde, og kun frugt og grønt indeholder 

C-vitamin. Yderligere ødelægges vitaminet let ved oxida

tion. 

Calcium, idet det formodes, at riogle befolkningsgrupper, 

specielt ældre, får for lidt calcium. Desuden er den 

obligatoriske calciumtilsætning til mel nu gjort fri

villig og i praksis ophørt . 

Magnesium, idet indtaget ligger omkring de anbefalede 

mængder. 

Jern, idet indtaget for kvinder i den fertile alder er 

meget lavere end anbefalingen. Desuden er den obligato

riske tilsætning af jern til mel gjort frivillig og i 

praksis ophørt. 

Zink, idet indtaget ligger omkring de anbefalede mæng

der. 

Jod, idet indtaget er meget lavere end det anbefalede, 

og kun få levnedsmidler (mælk, æg og fisk) har betydning 

som jodkilde. 

Natrium og kalium, idet natriumindtaget er stort i 

forhold til kaliumindtaget, hvilket kan have betydning 

for udvikling af for højt blodtryk. 
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Kostfiber, idet indtaget er meget lavere end den anbe

falede mængde, og kostfiber tillægges større og større 

ernæringsmæssig betydning, bl.a. til regulering af 

fordøjelsen og som en sygdomsforebyggende, herunder 

kræftforebyggende kostfaktor. 

Derudover er analyseret for fedt, protein, aske og 

tørstof, hvorefter kulhydrat kan bestemmes ved diffe

rens. Det er af betydning at følge levnedsmidlernes 

energifordeling og specielt fedtindholdet i bestræbel

serne på at nedsætte kostens fedtenergiprocent. Kun fedt 

og protein rapporteres her. 

Fedtsyremønster i fiskefedt er undersøgt, idet langkæ

dede n-3 fedtsyrer påkalder sig voksende interesse i 

forbindelse med forebyggelse af hjerte-/karsygdomme. 

1.3.1.1 Levnedsmidler, der undersøges for næringsstoffer 

Det er især de levnedsmidler, der spises i størst mængde 

i Danmark, der undersøges for næringsstoffer. Endvidere 

de levnedsmidler, der - måske alene - bidrager væsent

ligt til indtagelsen af et næringsstof. 

I alt bliver det til omkring 40 basale levnedsmidler med 

5-10 i hver af levnedsmiddelgrupperne grøntsager, cerea

lier, mejeriprodukter, fisk og kød. F.eks. undersøges i 

gruppen mejeriprodukter mælk, ymer, yoghurt, smør og 

ost. Når der så tages hensyn til undergrupper af lev

nedsmidler, når man op på ca. 100 prøver i hver levneds

middelgruppe. For kød og kødvarer bliver det endda til 

ca. 300 prøver. Af undergrupper af 

f.eks. nævnes ost med forskelligt 

levnedsmidler kan 

fedtindhold eller 

forskellige pålægstyper, og af variationsårsager kan 

f.eks. nævnes prøver fra mejerier i forskellige lands

dele eller af forskellige grøntsagssorter. 
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De 5 store levnedsmiddelgrupper grøntsager, brød, me

jeriprodukter, fisk og kød er analyseret en gang hver i 

5-års perioden. Brødgruppens resultater fra 1984 er dog 

suppleret i 1987. 

I 1988 undersøgtes frugt og grøntsager for anden gang, 

hvor de samme sorter, som var med i første cyklus, om 

muligt blev medtaget. Det er således først med 1988-

undersøgelsen og fremad, at man kan begynde at se, om 

der skulle være sket en forandring i næringsstofindhol

det siden den første undersøgelse, og overvågningssyste

met på næringsstofområdet dermed kan vise sin beret

tigelse. 

Prøveudtagningsplan for 1984-87 fremgår af bilag 1. 

1.3.2 Sporelementer og nitrat 

Prioriteringen af de sporelementer, der indgår i over

vågningssystemet, er sket ud fra eksisterende viden om 

disses toksicitet samt forekomst i levnedsmidler. Des

uden har der for stofferne nikkel, arsen, chrom og selen 

været ønske om større kendskab til deres forekomst i 

danske levnedsmidler. 

Bly, cadmium og kviksølv er de "klassiske" tungmetaller, 

hvis skadevirkninger på mennesker har været kendt i en 

årrække . Disse stoffer forekommer - bl . a . som følge af 

industrisamfundets forbrug af og forurening med stoffer

ne - i så store koncentrationer i vore levnedsmidler, at 

indtagelsen med kosten af levnedsmiddelhygiejniske 

årsager skal følges . 

Arsen regnes på linie med bly, cadmium og kviksølv for 

et ikke-essentielt sporelement for mennesker. Visse 

arsenformer er giftige, hvilket begrunder prioriteringen 

af arsen i systemet. 
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Nikkel påkalder sig interesse i forbindelse med allergi. 

Selen og chrom er essentielle sporelementer, der ved 

lidt forhøjet indtagelse kan være skadelige for menne

sker . Selv om skadelige niveauer normalt ikke nås ved 

indtag via kosten, er selen og chrom af analysetekniske 

årsager grupperet sammen med de uønskede sporelementer . 

Nitrat er en naturligt forekommende kvælstofforbindelse 

i planter. Intensiv tilførsel af gødning med plantet!!-

gængeligt kvælstof kan 

indhold i afgrøder og 

resultere i meget høje nitrat

dermed i en betydelig nitratind-

tagelse for mennesker. Nitrat kan omdannes til nitrit og 

videre til nitrosaminer. Begge omdannelsesprodukter er 

toksiske for mennesker. 

1.3.2.1 Levnedsmidler, der undersøges for sporelementer 

Sporelementerne forekommer i alle levnedsmidler, men i 

varierende koncentrationer. Prøveudtagningen er planlagt 

på basis af data fra tidligere gennemførte undersøgelser 

for især bly-, cadmium- og kviksølvindhold i levnedsmid

lerne. Det er tilstræbt, at levnedsmiddelgrupper med 

mange forskellige levnedsmidler, og herunder levnedsmid

ler med de højeste sporelementindhold, indgår med det 

største prøveantal. Den resulterende prøveudtagningsplan 

ses i bilag 2. 

1.3.2.2 Levnedsmidler, der undersøges for nitrat 

Der er udelukkende udvalgt grøntsager til overvågning 

for nitrat. Nitrat forekommer på lave niveauer i frugt 

og andre levnedsmidler. Disse levnedsmiddelgrupper har 

derfor kun ringe betydning for menneskers nitratind

tagelse. Salat og rødbeder er udvalgt på grund af høje 

og varierende nitratindhold. Kartofler, porrer og 
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hvidkål indeholder mindre nitrat, men er udvalgt fordi 

vi spiser betydelige mængder af disse grøntsager. Prø

veudtagningsplanen for de fem valgte afgrøder for 1984-

88 fremgår af bilag 3. 

1.3.3 Pesticider og PCB 

Der har i en længere årrække været udført kombinerede 

kontrol- og overvågningsundersøgelser af chlorholdige 

pesticider og PCB i fisk, kød, æg og mejeriprodukter 

(65-73). Disse undersøgelser er fra 1983 indgået i 

overvågningssystemet. Undersøgelserne omfatter persi

stente chlorpesticider og det industrielle forurenings

produkt PCB. 

De aktuelle chlorholdige pesticider er p,p'-DDT med 

omdannelsesprodukterne p,p'-DDE og p,p ' -DDD, samt diel

drin, HCB (hexachlorbenzen), a- og P-HCH (hexachlorcy

clohexan), lindan ( ~-HCH) og heptachlorepoxid. Med de 

anvendte analysemetoder kan desuden påvises andre chlor

holdige pesticider. Tilstedeværelse af disse i de under

søgte levnedsmidler vil dog være mindre sandsynlig. 

Af de nævnte pesticider har kun DDT, dieldrin og lindan 

været godkendt til anvendelse i Danmark i perioden 

1983-87. 

DDT har kun måttet anvendes indendørs til dypning af 

unge nåletræsplanter. Fra 1984 er denne godkendelse 

ophørt. 

Dieldrin er tilladt anvendt mod krybende insekter dog 

således, at levnedsmidler ikke kontamineres. Desuden må 

dieldrin anvendes mod skadedyr i træværk . 

Lindan er godkendt til en række anvendelser - bl.a. til 

bejdsning af frø, som havemiddel, til bekæmpelse af 
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skadedyr på planter, af krybende insekter og af skadedyr 

i træ. 

Fælles for de undersøgte pesti~ider er, at de nedbrydes 

langsomt og er opløselige i fedt. Efter indtagelse 

akkumuleres de i fedtvævet i den dyriske organisme. 

PCB (en blanding af polychlorerede biphenyler) har siden 

1930 været anvendt til en lang række industrielle formål 

med deraf følgende forurening af miljøet. Da stofferne 

ligesom de nævnte chlorholdige pesticider er persistente 

og fedtopløselige, ophobes de på lignende måde i orga

nismen. I Danmark er der i de senere år fastsat regler, 

der har ført til væsentlige begrænsninger i anvendelsen 

af PCB. Således er enhver nyanvendelse forbudt, men de 

eksisterende anvendelser i f.eks . større elektriske 

installationer (kondensatorer) og lukkede systemer vil 

være tilladt indtil 1995. 

1.3.3.1 Levnedsmidler, der undersøges for pesticider og 

PCB 

Fisk, kød, æg og mejeriprodukter er de levnedsmidler, 

der bidrager til indtaget af ovennævnte pesticider samt 

PCB. I frugt og grøntsager findes stofferne kun spora

disk. 

Indhold af såvel pesticider som PCB i fisk fremkommer 

ved en koncentrering af stofferne gennem fødekæden 

forårsaget af forurening af miljøet . Rester af pestici

der i kød, æg og mejeriprodukter stammer oftest fra 

indhold i importerede foderstoffer fra lande, hvor 

pesticiderne stadig anvendes. 

Frugt og grøntsager indgår ikke i det danske overvåg-

ningssystem for persistente 

PCB. Men såvel danske som 

chlorholdige pesticider og 

importerede vegetabilier 
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kontrolleres hvert år rutinemæssigt for en lang række 

pesticider, og resultaterne offentliggøres hvert andet 

år i publikationer fra Levnedsmiddelstyrelsen (65-73). 

Prøveudtagningsplan fremgår af bilag 4. 

1.4 Kostens sammensætning 

Som nævnt tidligere stal man i overvågningssystemet ud 

over at følge levnedsmidlers indhold af visse nærmere 

fastsatte stoffer også følge sammensætningen af dansker

nes kost. 

To forskellige kilder til videri om levnedsmiddelindtag 

er anvendt i denne rapport: 

1) Oplysninger om forbruget af levnedsmidler fra Dan

marks Statistiks Forbrugsundersøgelse 1981 (4,5). 

2) Kostundersøgelse udført i 1985 af Levnedsmiddelsty

relsen, hvor godt to tusinde voksne danskere blev 

interviewet om deres sædvanlige kost (6). 

I det følgende resumeres de to undersøgelsers baggrund, 

fortrin og begrænsninger, og deres anvendelse i overvåg

ningssystemet begrundes. 

1.4.1 Forbrugsundersøgelsen 1981 

Danmarks Statistiks seneste offentliggjorte forbrugsun

dersøgelse er fra 1981. Forbruget af levnedsmidler er 

opgjort ved registrering af indkøbte varer i en 14 dages 

periode og med lageropgørelse før og efter regnskabspe

rioden. I undersøgelsen deltog 2783 private husstande 

omfattende ialt 6099 voksne og børn. Det svarer til 56% 

af de oprindeligt udtrukne husstande. Bortfaldet er 
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skævt fordelt, således at det er relativt større blandt 

husstande med lav indkomst, husstande med kun ~n person, 

blandt selvstændige og blandt ældre. 

Kun det gennemsnitlige levnedsmiddelforbrug kendes. Det 

er ligeligt fordelt på børn og voksne. Der er ikke 

korrigeret for spild, hverken i køkken eller på taller

ken. Detailleringsgraden er meget stor, dvs. opgørelsen 

omfatter mange enkelt-levnedsmidler. 

gerne (tabel 1.3) er således baseret 

( 7). 

Næringsberegnin

på 375 varenumre 

Forbrugsundersøgelsen anvendes som grundlag for nøgle

talsberegningen (se afsnit 2.1.3) på de næringsstoffer, 

som overvågningssystemet omfatter. Der er to vigtige 

grunde hertil. 

1) Undersøgelsen giver oplysninger om forbruget af de 

levnedsmidler, som er udvalgt til overvågningssyste

mets analyseprogram for næringsstoffer. 

2) Forbrugsundersøgelser gentages med 5-6 års mellemrum 

og kan således give de nødvendige informationer om 

udviklingen i levnedsmiddelforbruget. 

Endvidere er data fra forbrugsundersøgelsen brugt ved 

beregningen af indtaget af pesticider og PCB. 

1.4.2 Levnedsmiddelstyrelsens kostundersøgelse 1985 

Undersøgelsen omfatter 2242 repræsentativt udvalgte 

personer i alderen 15-80 år. Deltagerne er i et person

ligt interview blevet udspurgt om deres sædvanlige kost. 

Denne metode - det kosthistoriske interview - vil ude

lukke mere eksotiske levnedsmidler og give indtryk af 

større regelmæssighed, end der i virkeligheden er dæk

ning for. Undersøgelsen giver i modsætning til for-
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brugsundersøgelsen oplysninger om indtaget af levneds

midler på individniveau, og på baggrund heraf kan for

delingen i populationen beskrives. Ved opgørelsen er der 

taget hensyn til spild i køkken og på tallerken, og ved 

næringsberegningen (tabel 1 . 3) er korrigeret for tab af 

næringsstoffer ved tilberedning . Beregningerne er altså 

baseret på det, der spises. Ved beregningerne er anvendt 

en kostdatabase bestående af 247 såkaldte opskrifter. En 

opskrift kan være et enkelt levnedsmiddel (f.eks. rug 

brød), en levnedsmiddelgruppe (f.eks . kål, alle slags) 

eller en middagsret (f . eks. gullasch). Detaillerings

graden på levnedsmiddelniveau er mindre end i forbrugs

undersøgelsen, og ikke tilstrækkelig høj til at give 

oplysninger om forbruget af alle de levnedsmidler, der 

indgår i nøgletalsberegningerne på næringsstofområdet. 

Levnedsmiddelstyrelse ns kostundersøgelse anvendes i 

denne rapport til beregning af indtagelsen af sporele

menter. Det skyldes, at undersøgelsen s om nævnt ovenfor 

belyser fordelingen i befolkningens sædvanlige forbrug 

af levnedsmidler og efter beregning også fordelingen i 

indtag af sporelementer . Det er marginalværdierne i 

indtagsfordelingen - snarere end f.eks. gennemsnit - der 

er mest interessante, når sporelementindtaget 

vurderes. Til beregningerne er anvendt en version 

styrelsens levnedsmiddeldatabase, som er opdateret 

skal 

af 

med 

analyseværdier fra overvågningssystemet samt andre 

danske undersøgelser . Det skønnes, at over 90% af det 

beregnede indtag af sporelementer er baseret på nye 

danske data. 

Data fra kostundersøgelsen er desuden brugt ved bereg

ningen af indtaget af pesticider og PCB. 
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1.4.3 Sammenligning af de to undersøgelser 

Indtaget af levnedsmidler, som er registreret i de to 

undersøgelser, er sammenlignet tidligere, nemlig i 

forbindelse med vurdering af validiteten af Levnedsmid

delstyrelsens kostundersøgelse (6). Tallene herfra for 

udvalgte grupper af levnedsmidler er vist i tabel 1.2. 

Det konkluderes, at der er rimelig god overensstemmelse 

mellem de to opgørelser. 

Tabel 1.2: Gennemsnitligt levnedsmiddelindtag (g/person 
og dag) fra Danmarks Statistiks Forbrugsun
dersøgelse 19a1 · og Levnedsmiddelstyrelsens 
kostundersøgelse 1985. Fra ref. (6). 

Udvalgte levnedsmiddelgrupper D.S. 1981 LST 1985 

Kartofler 166 142 

Grøntsager 107 128 

Frugt 129 154 

Sødmælk 1 51 144 

Letmælk 110 145 

Skummet-/kærnemælk 59 75 

Fløde 14 9 

Surmælksprodukter 40 45 

Ost 27 so 
Kød 168 120 

Fisk 16 26 

Æg 37 36 

Rugbrød 91 107 

Hvedebrød 82 79 

Smør 18 24 

Margarine 39 39 
Fedtstof, andet 4 8 

Sukker 39 27 

Sodavand 84 81 
Øl 137 163 
Vin 31 46 

Spiritus 4 5 
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En sammenligning af næringsstofindholdet i hele kosten 

vises i tabel 1.3 : Til næringsberegningerne er anvendt 

Levnedsmiddelstyrelsens opdaterede levnedsmiddeldata 

base, svarende til indholdet i "Levnedsmiddeltabeller 

1989" (8) . Indholdet af vitaminer og mineraler er gjort 

sammenlignelige, idet begge talsæt er korrigeret for tab 

ved tilberedning. 

Indtaget af fedt og kulhydrat og dermed også energiind

taget ligger højere i forbrugsundersøgelsen end i kost 

undersøgelsen . 

Det kan skyldes, at der i forbrugsundersøgelsen ikke er 

korrigeret for spild. 

Den store forskel i kostens 

med , at drikkeklar kaffe og 

vandindhold hænger sammen 

te ikke er medtaget i for-

brugsundersøgelsen. Det gennemsnitlige indtag af kaffe 

og te er i kostundersøgelsen opgjort til godt en liter, 

henholdsvis 821 og 277 g. 

Kaffe og te bidrager ud over vand også med signifikante 

mængder af visse mikronæringsstoffer. Fraregnes kaffe 

og tebidr aget til indtaget af niacin (6 NE), kalium (0,6 

g), magnesium (52 mg) og jod (11 µg), vil forskellene 

for disse næringsstoffer blive mindre. 

Den relativt store forskel i calciumindhold skyldes for

trinsvis forskelle i mælk og ost (jf . tabel 1.2). 

De to undersøgelser opgør saltforbruget i husholdningen 

meget forskelligt, hvilket begrunder den store forskel i 

natriumindtaget; se i øvrigt afsnit 2.13. 

Alt i alt må det konkluderes, at de meget forskelligar

tede undersøgelsesmetoder fører til forholdsvis ensar

tede resultater for gennemsnitskostens næringsstofind

hold, især m.h . t . vitaminer og mineraler. 
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Tabel 1.3: Sammenligning af næringsstofindholdet pr. dag 
i dansk gennemsnitskost opgjort efter 
Danmarks Statistiks Forbrugsundersøgelse 1981 
og Levnedsmiddelstyrelsens kostundersøgelse 
1985. 

DS 1981 LST 1985 Forskel i % 
af LST 1985 

Energi MJ 12,4 11 ,4 9 

Protein g 87 88 -I 

Fedt, total g 142 129 10 

Mættede fedtsyrer g 58 56 4 
Monoumætt. fedtsyrer g 51 41 24 
Polyumætt. fedtsyrer g 21 21 0 

Cholesterol mg 521 532 -2 

Kulhydrat, total g 311 274 14 

Kostfibre g 26 25 4 

Alkohol g 8 12 -33 

Vand g 12 ll 2564 -53 

A-vitamin RE(I) 1880 1739 8 

D-vitamin µg 3, I 3,4 -9 

E-vitamin a-TE( 2) 9, l 8,8 3 

Thiamin (B 1-vit . ) mg I ,4 I ,3 8 

Riboflavin (B2-vit.) mg 2,3 2,2 5 

Niacin NE( 3 ) 31 35 -11 

B6-vitamin mg I ,4 l, 5 -7 

B12-vitamin µg 9,8 8 23 

C-vitamin mg 67 65 3 

Calcium mg 1035 1283 -19 

Magnesium mg 325 355 -8 

Jern mg 13,4 12 12 

Zink mg 13,7 13, 7 0 

Jod µg 80 118 -32 

Natrium g 5,2 3,6 44 

Kalium g 3,2 3,6 -11 

(I) Retinolækvivalenter; I retinolækvivalenter (RE)= I µg retinol = 6 µg 
13-caroten . 

(2) a-tocopherolækvivalenter; I a-tocopherolækvivalent (a-TE) = 1 mg d-a
tocopherol. 

(3) Niacinækvivalenter; 1 niacinækvivalent (NE) = 1 mg niac-in = 60 mg tryp
tophan. 
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1.5 Princip for prøveudtagning 

I systemet indgår såvel danske som importerede prøver. 

De danske prøver er udtaget ved landsdækkende prøveud

tagning (se bilag 1-4). 

Medvirkende ved prøveudtagningen har været Veterinærdi

rektoratet, Fiskeriministeriets Industritilsyn, Stats

kontrollen med Mejeriprodukter og Æg m.m . , Statens Plan

tetilsyn samt de 39 kommunale levnedsmiddelkontrol

enheder . 

Prøver, der indgår i et overvågningssystem, kan enten 

være enkeltprøver eller sammensatte prøver. I det danske 

overvågningssystem er anvendt enkeltprøver, idet analyse 

af enkeltprøver giver oplysninger med stor detaljerings

grad, således at det er muligt at beregne indtaget såvel 

for en gennemsnitskost som for en kost sammensat ander

ledes end "normaldanskerens". Dertil kommer, at anven

delsen af enkeltprøver giver data til styrelsens lev

nedsmiddeldatabase og levnedsmiddeltabel. 

Prøverne er ikke køkkenmæssigt tilberedt. Ved den ernæ

ringsmæssige vurdering af indtaget af de enkelte næ

ringsstoffer er et skønnet tab ved tilberedning dog 

inddraget. 

For de forskellige stofområder er specielle faktorer 

endvidere inddraget i planlægningen af prøveudtagningen. 

Nedenfor opsummeres de væsentligste. 

1.5.1 Næringsstoffer 

Udtagning af prøver til næringsstofanalyse er forsøgt 

gjort så tilpas balanceret, at man kan belyse mulige 

variationsårsager for næringsstofindholdet i de forskel

lige levnedsmiddelgrupper. Det vides f.eks., at nærings-
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stofindholdet kan variere 3-400\ mellem forskellige 

grøntsags- og frugtsorter (9). Sortsnavne må derfor 

kendes ved prøveudtagningen. Det kunne også tænkes, at 

næringsstofindholdet i mælk svingede mellem landsdelene, 

at næringsstofindholdet i fisk svingede mellem de have, 

de blev fanget i, eller at slagteriet betød noget for 

næringsstofindholdet i kød . Alle sådanne mulige varia

tionsårsager er forsøgt taget i betragtning ved prøveud

tagningen. Levnedsmidler og prøveantal er vist i bilag 

1 . 

1.5.2 Sporelementer og nitrat 

Sporelementerne, der indgår i overvågningssystemet, 

findes i alle levnedsmidler, men på forskellige koncen

trationsniveauer. For at sikre, at de levnedsmidler, der 

er mest betydende for danskernes sporelementindtagelse, 

udtages til analysearbejdet, er følgende principper for 

prøveudtagningen benyttet. 

Som udgangspunkt ved prøveudtagningen er udnyttet eksi

sterende viden om forekomsten af bly og cadmium i danske 

levnedsmidler (40). Det fastsatte antal af prøver inden 

for en levnedsmiddelgruppe har været stort, såfremt 

- bly- og cadmiumindtagelsen fra en 

er relativ stor set i forhold til 

levnedsmiddelgruppe 

levnedsmiddelgrup-

pens vægtmæssige andel af hele kosten. 

- levnedsmiddelgruppen indeholder mange enkelt-levneds

midler . 

Det fremgår af prøveudtagningsplanen i bilag 2, at visse 

levnedsmiddelgrupper f . eks. indmad , grøntsager og korn

produkter er udtaget til laboratorieundersøgelser flere 

gange i 5-års perioden . Dette er gjort, såfremt det ud 

fra miljømæssige overvejelser er vurderet, at disse 
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levnedsmiddelgruppers sporelementindhold kunne undergå 

ændringer i 5-års perioden. 

Samtidig med gennemførelsen af overvågningssystemet er 

der foretaget en kortlægning af sporelementindholdet i 

mælk, ost, olier og fedtstoffer samt i sukkervarer m.v. 

Denne kortlægning har ikke tidligere været gennemført på 

danske produkter. 

Specielt for drikkevand skal det nævnes, at der er 

benyttet resultater, der stammer fra Københavns Kommune, 

idet landsdækkende data endnu ikke foreligger. 

Alt i alt foreligger nu danske data for sporelementer i 

næsten alle levnedsmidler. Dette muliggør en beregning 

af vores sporelementindtag med kosten næsten udelukkende 

under brug af danske data, jf. afsnit 1.4.2. 

Nitrat forekommer i langt den største mængde i planteba

serede levnedsmidler. Ved overvågning af levnedsmidler 

for nitrat blev det besluttet at koncentrere indsatsen 

på de fem afgrødeplanter, der ud fra eksisterende viden 

betød mest for danskernes nitratindtagelse (39). Prøve

udtagningsplanen er vist i bilag 3. 

1.5.3 Pesticider og PCB 

Ved undersøgelser af pesticidrester og PCB i animalske 

levnedsmidler er der lagt vægt på at gøre undersøgel

serne så landsdækkende som muligt over en årrække. 

Levnedsmidler og prøveantal er vist i bilag 4. 

For fisks vedkommende er de danske hovedfarvande delt i 

to store områder, 1) Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og 2) 

Bælthavet, Øresund, Østersøen. Der bliver hvert år 

skiftevis udtaget prøver fra de to områder. I perioden 

er der sket ændringer i prøvetagningen, således at der 
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fra 1985 udelukkende er taget prøver af sild, som repræ

senterer de fede fisk, samt torskelever. Undersøgelser 

af de magre fisk torsk, rødspætter og skrubber blev 

indstillet, da der kun fandtes enkelte og ubetydelige 

indhold af pesticider og PCB. 

For køds vedkommende sørges der for, at alle landets 

svine-, kreatur- og fjerkræslagterier hvert år omfattes 

af prøvetagningen. Mejeriprodukterne smør og ost udtages 

således, at mælkeproduktionen i hele Danmark bliver 

repræsenteret. Prøver af æg udtages på landets ægpakke

rier, således at hele landet indgår i , undersøg~lsen. 

1.6 Supplerende undersøgelser 

På næringsstofområdet er overvågningssystemets under

søgelser blevet suppleret med en række såkaldte "dybe" 

undersøgelser. 

Disse "dybe" undersøgelser kortlægger en række naturlige 

årsager til variation i næringsstofindholdet på samme 

afgrøde. Årsagerne kan være: 

- årstidsvariation 

- jordbundsforskelle 

- race/sortsforskelle 

- høstbetingelser 

- klima 

- gødskningsforhold 

- lagring 

I en dyb undersøgelse kan man nøjes med at undersøge en 

årsag ad gangen og holde de øvrige konstante på kontrol-

leret vis, 

mulige. 

således at statistiske beregninger bliver 
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Som eksempel på en dyb undersøgelse kan nævnes under

søgelse af kartoflers indhold af næringsstoffer med 

særlig henblik på sorts- og dyrkningsrelaterede varia

tioner (10,11,12). Indflydelsen af en lang række varia

tionsårsager, som sort, jordbund, år, lagring, gødsk

ning, høsttidspunkt, afstand mellem planterne samt 

pesticidanvendelse på næringsstofindholdet i kartofler 

er blevet undersøgt. Det viste sig, at ingen enkelt 

faktor var i stand til at bevirke en større forskel end 

20\ i indholdet af nogle næringsstoffer, men tilsammen 

fås alligevel brede variationsgrænser for de enkelte 

næringsstoffer ud af så mange forsøg, jf. tabel 1.4. Man 

kan konkludere, at næringsstofindholdet i kartofler er 

meget robust over for forandringer i dyrkningsbetin

gelserne. 

Tabel 1.4: Kartofler 1983-1984. 

Næringsstof Variationsgrænser per 100 g 
6 sorter(l) 

Protein g 1, 4 - 2,5 
Tørstof g 1 3 - 25 
Aske g 0,57 - 0,98 
C- vitamin mg 1 2 - 31 
Thiamin µg 40 - 87 
s
8

-vitamin mg 0, 12 - 0,28 
F lacin µg 19 - 46 
Kalium mg 260 - 530 
Magnesium mg 11 - 25 
Zink mg 0, 17 - 0,39 

(1) 4 hovedsorter: Bintje, Hansa, Sava og Asparges 
2 tidlige sorter: Primula og Minea 

Ved iværksættelsen af overvågningssystemet fandtes der 

ikke nok oplysninger om variationen af næringsstofind

holdet i kartofler til at lave en fornuftig prøveudtag

ning til den brede undersøgelse. Disse oplysninger har 

vi nu skaffet os gennem de dybe undersøgelser, 

derfor medtage kartofler i undersøgelsen af 

grøntsager i 1988. 
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Et andet eksempel er prøvedyrkning af forskellige grønt

sager (9). Alle fællesmarkedsgodkendte sorter prøve

dyrkes af Statens Planteavlsforsøg for at bestemme 

udbytte, sygdomsresistens og udseende, men overvejelser 

om næringsstofindholdet synes ikke at have været inddra

get. I et forsøg på at få indflydelse på valget af 

sorter til kommerciel dyrkning har vi undersøgt de 

prøvedyrkede sorter af en række grøntsager, jf. tabel 

1 . 5. 

Tabel 1.5: Sammenligning af sorter. 

Variationsgrænser per 100 g 
Ærter Porrer Rosen- Hvid- Blom- Jord-

kål kål kål bær 

Antal sorter IS 34 22 37 30 11 
Tørstof g 18-20 6,7-14 14-19 6, 7-11 7,1-8,8 8 ,5-11 
Protein g 4 , 3-5,8 - - - - -
C-vitamin mg 11-25 11 - 30 110- 170 36-56 47-86 33-84 
Thiamin µg 130-390 40-150 85-150 25-65 29-67 -
s

6
-vitamin µg 70-130 170-430 270-440 77-236 90-199 -

Der findes store variationer på helt op til 3-4 gange 

mellem største og mindste vitaminindhold. Den samme sort 

har dog aldrig højt eller lavt indhold af alle nærings

stofferne og heller ikke højt indhold af et næringsstof 

og lavt indhold af de øvrige næringsstoffer. Man kan 

således konkludere, at det er vigtigt, at ernæringsmæs

sig vurdering indgår på lige fod med de øvrige para

metre, som afgør sortsvalget til kommerciel dyrkning. 

Det er også hensigten undervejs at gøre de forskelle, 

der findes i næringsstofindholdet i de enkelte levneds

middelgrupper, til genstand for en nærmere "dyb" ana

lyse. Dette kan gøres enten ved at undersøge littera

turen på området og kontakte de relevante eksperter, 

eller ved selv at foranstalte en undersøgelse. Dette har 
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været nødvendigt flere gange i løbet af denne første 

5-års periode, se f.eks. afsnit 2.2.1 og 2.17.1. 

På forureningsområdet har der ikke været et tilsvarende 

behov for "dybe" undersøgelser. Dette skyldes, at viden 

om forureningsstoffernes kilder og spredning m.v. alle

rede er til stede. 

1.7 Overvågningsperiode 1988-1992 

Anden 5-års periode i overvågningssystemet startede 1. 

januar 1988. 

En oversigt over de planlagte analyser fremgår af bilag 

5. 

Af særlige ændringer i forhold til første periode skal 

nævnes: 

Bestemmelse af ochratoxin A i korn udføres i hele peri

oden. 

Efter 1988 afsluttes overvågningsprogram for nitrat, 

idet der på dette tidspunkt er tilstrækkeligt materiale 

til at afklare, om de indkomne resultater giver anled

ning til regelfastsættelse. 

På sporelementområdet fortsætter arsenanalyserne i fisk. 

Arsenindholdet i alle andre levnedsmiddelgrupper bedøm

mes som levnedsmiddelhygiejnisk uproblematisk og udela

des derfor. 

På næringsstofområdet er programmet udvidet til også at 

omfatte thiamin, 0 6-vitamin og folacin i frugt og grønt

sager, folacin og fedtsyrer i mejeriprodukter, s 6 -vita

min og folacin i brød og andre cerealier samt for kød

gruppen A-vitamin i lever. 
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Antallet af prøver i de enkelte levnedsmiddelgrupper er 

i nogle tilfælde sat ned i forhold til første 5-års 

periode ud fra økonomiske overvejelser. 
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2. NÆRINGSSTOFFER 

2.1 Indledning 

I det følgende gennemgås overvågningssystemets resulta

ter for næringsstoffer og de deraf følgende ernærings

mæssige konsekvenser for hvert næringsstof, idet syste

mets udgangspunkt er de enkelte stoffer. 

2.1.1 Analyseprogrammets tilrettelæggelse 

Overvågningssystemet for næringsstoffer er organiseret 

således, at en ny levnedsmiddelgruppe undersøges hvert 

år, og at den samme gruppe undersøges igen med 4 eller 5 

års mellemrum. Det er således sammenligningen af resul

tater for den samme gruppe med 5 års mellemrum, der skal 

afsløre, om der sker ændringer i næringsstofindholdet. 

I 1984 blev 105 prøver frugt og grøntsager undersøgt. 

Prøverne udgjorde de danske hovedsorter samt importerede 

tomater, blomkål, hvidkål, æbler, gulerødder, agurk og 

appelsiner. De blev undersøgt for indhold af protein, 

fedt, kulhydrat, tørstof, C-vitamin og kostfiber (13). 

Også i 1984 blev 92 prøver af forskellige typer af brød 

og andre cerealier undersøgt, heriblandt alle mærkeva

rer. Ved en supplerende undersøgelse i 1987 blev også 

morgenbrød inddraget sammen med ekstra prøver af brød

og cerealietyper, der var tyndt repræsenteret i den 

første undersøgelse. Prøverne blev undersøgt for energi

givende bestanddele , kostfiber, thiamin, riboflavin, 

natrium, calcium, magnesium, jern og zink. De mange 

brødtyper, som man kan købe i Danmark, har i øvrigt 

gjort det meget vanskeligt at inddele brødprodukterne i 
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• 
passende kategorier, et problem som nok ikke er blevet 

mindre til næste runde af overvågningssystemet (14) . 

I 1985 undersøgtes 140 prøver af mælk, ymer, yoghurt, 

smør og ost udtaget på 3 mejerier i 3 forskellige egne 

af Danmark, nemlig Esbjerg, Århus og Slagelse. Prøverne 

blev analyseret for energigivende bestanddele, A-vita

min, thiamin, riboflavin, natrium, kalium, magnesium, 

calcium, jern, zink og jod (15). 

I 1986 undersøgtes 144 prøver af sild, makrel, røget 

makrel, makrel naturel (konserves), makrel i tomat, 

rødspætte, skrubbe, torsk, torskerogn og tun/bonito fra 

Nordsøen, KattP.gat og Østersøen og de største konserves

fabrikker. Prøverne blev undersøgt for energigivende 

bestanddele, fedtsyremønster, D-vitamin og jod (16) . 

I 1987 undersøgtes 338 prøver af svinemørbrad, nakkefi

let, oksemørbrad, oksespidsbryst, kylling, okselever, 

svinelever, leverpostej, spegepølse, salami, kødpølse, 

cervelatpølse, hotdogpølse, wienerpølse og medisterpølse 

udtaget på 5-7 større slagterier 6 gange i løbet af 

året. Efter den i Danmark gældende kødvarestandard (17) 

er der kun 3 produkter, hvor forbrugerne har et valg 

mellem et ufarvet og farvet produkt (spegepølse-salami, 

kødpølse-cervelatpølse, wienerpølse-hotdogpølse), og her 

er det stadig de farvede produkter, der sælger bedst, 

omend produkter uden tilsat farve får større og større 

markedsandel (18). 

2.1.2 Resultater 

Resultater fra de enkelte levnedsmiddelgrupper er i et 

vist omfang refereret under de enkelte næringsstoffer. 

For yderligere oplysninger henvises til publikationerne 

om hver levnedsmiddelgruppe (13,14,15,16,18). 
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Data fra disse 5 undersøgelser er trukket ud og gruppe

ret under hvert enkelt næringsstof. Det fremgår af 

tabellerne, at ikke alle levnedsmidler, der bidrager til 

indtaget af et givet næringsstof, er medtaget i overvåg

ningssystemet . Dette er af ressourcemæssige grunde i 

praksis umuligt, da der i de fleste tilfælde er tale om 

mange levnedsmidler som kilde til et givet næringsstof. 

Der er imidlertid satset på at få hovedleverandørerne 

med i overvågningssystemet, hvilket fremgår af, at det 

for hv~rt næringsstof er en relativ beskeden del af 

vores samlede levnedsmiddelindtag, der er ansvarlig for 

størstedelen af næringsstofindtaget. 

Til almindelig orientering om de forskellige levnedsmid

delgruppers rolle i næringsstotforsyningen er det pro

centuelle bidrag til totalindtaget beregnet for hvert af 

de stoffer, som indgår i overvågningssystemet . Resulta

terne, som vises i tabel 2.1, er baseret på forbrugsun

dersøgelsen 1981 og er beregnet uden korrektion for 

tilberedningstab. Fordelingen af magnesiumindtaget på 

levnedsmiddelgrupper er ikke beregnet pga. pladsmangel i 

det anvendte programmel, og den i afsnit 2 . 9 . 1 anførte 

fordeling er derfor hentet fra Levnedsmiddelstyrelsens 

kostundersøgelse (6). 

Ved alle næringsstofanalyser følges et fastlagt og vel 

gennemprøvet analytisk kvalitetskontrolsystem, som er 

beskrevet nærmere i rapporterne over de enkelte levneds

middelgrupper (13,14,15,16,18). 
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Tabel 2.1: Bidrag af de udvalgte næringsstoffer(l) fra levnedsmiddelgrupperne i% af det samlede ind
tag baseret på forbrugsundersøgelsen 1981. Beregnet uden tab ved tilberedning . 

Levnedsmiddelgruppe A- D- Thia- Ribe- B - c- Gal- Jern Zink Jod Na- Kali- Pro- Fedt Kost-
6 vita- vita- min fla- vita- vita- cium trfJ) um tein fibre 

min min vin min min um 

Konsummælk og mælkeprodukter 6 9 11 30 11 4 49 2 14 31 3 20 17 11 -

Ost og osteprodukter 3 2 1 4 2 - 16 - 7 3 4 l 8 5 -

Korn og kornprodukter 1 1 33 14 17 - 13 36 22 8 19 17 21 8 61 

Grøntsager og grøntsagsprodukter 14 - 11 8 22 60 5 12 7 4 2 30 6 l 27 

Frugt og frugtprodukter l - 3 2 5 31 2 2 l - - 7 l l 10 

Kød og kødprodukter 44 28 34 26 27 2 3 27 37 5 13 12 29 24 -

Fisk og fiskeprodukter l 37 l l 3 - l l 2 11 2 l 4 l -

Fjerkræ og fjerkræprodukter l - 2 2 6 l - 2 2 - - 2 5 3 -

Æg og ægprodukter 4 17 2 7 3 - 1 6 4 10 l 2 5 3 -

Fedtstoffer og fedtstofprodukter 23 6 - l - - 1 1 l l 6 1 - 40 -

Sukker , honning og sukkervarer - - - 1 - 1 2 4 1 1 - 2 1 1 -
. ( 2 ) 

2 4 4 4 1 25 4 1 Drikkevarer - - - - - - -

( l ) Fordelingen af magnesium er ikke beregnet . 

<2) Kaffe og te er ikke inkluderet . 

- angiver, at bidraget er mindre end 17.. 

<3 ) 44 7. kommer fra salt anvendt i husholdningen. 
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2.1.3 Nøgletal 

Overvågningssystemets formål er bl.a. at overvåge ko

stens indhold af næringsstoffer. Det sker ved at følge 

udviklingen i fødevareforbrug og i levnedsmidlernes næ

ringsstofindhold. For hvert næringsstof, som indgår i 

overvågningssystemet, beregnes det såkaldte nøgletal. 

Det fremkommer ved summering af produkterne af det gen

nemsnitlige indtag og det gennemsnitlige næringsstof

indhold for hvert af de udvalgte levnedsmidler. 

Nøgletallet repræsenterer en subtotal af det gennemsnit

lige næringsstofindtag, nemlig den del som kommer fra de 

vigtigste kilder. 

Nøgletallene i denne rapport er basisværdier, som er 

grundlaget for vurdering af den fremtidige udvikling. 

Nøgletallene angives dels i absolutte værdier og dels 

som procenter af de totale indtag beregnet på grundlag 

af Forbrugsundersøgelsen 1981 (4,5,7). Ved beregning af 

såvel nøgletal som totalindtag er der ikke korrigeret 

for tab af næringsstoffer ved tilberedning. 

2.2 A-vitamin 

2.2.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 bidrager 

levnedsmiddelgrupperne kød (indmad), fedtstoffer, grønt

sager og mejeriprodukter væsentligt til indtaget af A

vitamin . 

For mejeriprodukternes vedkommende kan man konstatere, 

at A-vitaminindholdet følger fedtindholdet , således at 
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der i alle mejeriprodukter er ca. 850 µg retinol pr. 100 

g fedt. 

Derudover er der konstateret den for A-vitamin sædvan

lige årstidsvariation, der forårsages af, at køerne 

kommer på græs eller fodres med græs om foråret (se 

figur 2.1). Nyt er, at der også er forskelle på A-vita

minindholdet i mejeriprodukter fra forskellige egne af 

landet, idet tilsvarende kurver som den i figur 2.1 

viste, kunne tegnes for ymer, yoghurt og smør. Det har 

vist sig, at der ikke er forskel på køernes race i de 

forskellige egne af landet, og forskelle i foderet er 

således den mest sandsynlige årsag. Landbrugets Rådgiv 

ningscenter, Landskontoret for Kvæg har analyseret fo

deret fra 5026 besætninger i vintersæsonen 1986-1987 (se 

figur 2.2). Heraf fremgår det, at der i Sydvestjylland 

er mest grovfoder (græs, roeaffald, ensilage) i foderet 

og på Sjælland mindst grovfoder. I stedet får køerne på 

Sjælland mere mask, melasse og pulp fra kartoffelindu

strien i deres foder, idet jorden på Sjælland er for 

frugtbar til at blive brugt til græsafgrøder, medens 

jorden ude vestpå er sandet og kun kan bruges til græs 

afgrøder. Der er således ingen tvivl om, at køerne i 

Jylland får væsentlig mere caroten (og dermed A-vitamin) 

gennem deres foder end køerne på Sjælland. 

Mejeriprodukter indeholder desuden caroten, som ikke er 

undersøgt i overvågningssystemet, idet carotenindholdet 

som kilde til A-vitaminindholdet har helt samme årstids

variation som A-vitamin, og det fra tidligere undersø

gelser vides, at carotenindholdet svarer til ca. 70 re

tinolækvivalenter pr. 100 g mælkefedt eller ca. 60 reti

nolækvivalenter pr. 100 g smør. 
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Figur 2.1: A-vitamin i sødmælk. Ars tidsvariation og 
stedvariation. 
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Figur 2.2: Grovfoder til danske malkekøer. 
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Margarine er ikke medtaget i overvågningssystemets ana

lyseprogram, idet det allerede kontrolleres af Stats

kontrollen med Mejeriprodukter og Æg m.m. og gennemsnit

tet passer godt med den i bekendtgørelse om margarine 

m.v. af 20. maj 1985 påbudte værdi på 840 retinolækviva

lenter pr. 100 g. Dette gør, at denne værdi kan medtages 

ved beregningen af indtaget. 

Grøntsager er heller ikke med i overvågningssystemet, 

fordi vi afventer resultatet af en i 1988 gennemført 

undersøgelse af carotenindholdet i frugt og grøntsager. 

For levers vedkommende er der i 1973 og igen i 1983 gen

nemført en undersøgelse af svinelever og kalvelever 

(19,20) . Disse undersøgelser viser, at brugen af vita

miniserede foderblandinger har medført en ganske betyde

lig stigning i A-vitaminindholdet i lever, og at indhol

det nu er det samme i svine- og kalvelever, nemlig om

kring 10.000 µg retinol pr. 100 g. Dette resultat kan da 

tjene som udgangspunkt for overvågningssystemet, idet 

bestemmelsen af A-vitaminindholdet i lever medtages i 2 . 

runde. 

2.2.2 Vurdering af indtaget 

Kostens A-vitaminindhold udtrykkes i retinolækvivalenter 

(RE), således at 1 RE= 1 µg retinol eller 6 µg p-caro

ten. Nøgletalberegningen for A-vitamin vises i tabel 

2.2. Af tabellen fremgår, at bortset fra et beskedent 

indhold af p-caroten i margarine, så er der kun medtaget 

bidrag fra retinol. I gennemsnitskosten kommer ca . 80\ 

af A-vitaminet fra retinol, og de resterende ca. 20\ fra 

P-caroten (25). Regnes der således med, at kosten totalt 

indeholder knap 1700 µg retinol, fås et korrigeret nøg

letal på ca. 75%. Dvs. at tre fjerdedele af kostens re

tinol kommer fra kun 15% af levnedsmidlerne. 
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Det totale A-vitaminindhold skønnes at være ca. 10% 

lavere, hvis der korrigeres for tab ved tilberedning 

(6). 

De bedste bidragydere er ikke uventet lever og leverpo

stej, men også smør og margarine bidrager signifikant. 

Den ernæringsmæssigt ønskelige nedskæring i forbruget af 

fedtstoffer vil derfor også nedsætte indtaget af reti

nol. Det er imidlertid helt uproblematisk, af to grunde: 

A-vitaminindtaget er i forvejen højt (anbefalet indtag 

er 800-1000 RE (21)), og reduktionen i fedtforbrug bør 

kompenseres ved bl.a . at øge forbruget af grøntsager og 

dermed indtaget af p-caroten. 

Tabel 2.2: Gennemsnitligt dagligt indtag af A-VITAMIN 
(retinol) fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - Retinol- Retinol- Retinol-
middel - indhold i!!dtag indhold 
i!!dtag (i) (x) variation 
(x) g/dag µg/100 g µg/dag µg/100 g 

Sødmælk 151 31 47 25- 40 

Surmælksprodukter 39 30 12 21- 40 

Smør 18 719 129 480- 927 

Margarine 39 840 (l ) 328 -

Kalvelever l 11000 110 4400-18000 

Svinelever 2 9900 198 4500-18000 

Leverpostej 14 3000< 2> 420 -

Overv~gningssystemet 
ialt (nøgletal) 264 1244 
Kosten totalt 1813 2092 l 3 ) 
Nøgletal i i. af total 15 59 

(1) Lovpligtig tilsætning incl . p-caroten svarende til max . 60 RE . 

Antal 
prever 

18 

36 

48 

-

5 

19 

-

{2) Ikke analyseret, beregnet svarende til 30 7. svinelever og korrigeret for 
tilberedningssvind . 

(3) Retinolækvivalenter ; heraf er ca . 807. retinol og ca . 207. bidraget fra 
j3-caroten. 
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2.3 D-vitamin 

2.3.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 er fisk den 

væsentligste bidragyder til indtaget af D-vitamin efter

fulgt af kød (indmad), æg og mejeriprodukter. Kun fisk 

er derfor medtaget i overvågningssystemet. 

Resultaterne viser, at der ikke er fundet nogen årstids

variation i D-vitaminindholdet i fiskene. 

Indholdet af D-vitamin er i flere af prøvetyperne lavere 

end tidligere fundet (22). Det gælder især makrel og 

makrelkonserves. Kun i torskerogn er der konstateret et 

højere indhold af D-vitamin end tidligere fundet . 

2.3.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen viser, at selv om fisk kun udgør 1% 

af fødevareforbruget, bidrager de med en fjerdedel af D

vitaminindtaget (tabel 2.3). 

Gennemsnitskostens indhold af D-vitamin er lavere end de 

anbefalede 5 µg for voksne (21). Vurderingen vanskelig

gøres imidlertid af, at kosten ikke er den eneste kilde 

til D-vitamin . Vitaminet syntetiseres i huden, når denne 

udsættes for solens ultraviolette stråler. Under gun

stige forhold kan hele behovet dækkes ad denne vej. Selv 

en beskeden forøgelse af fiskekonsumet - især de fede 

fisk - vil have gavnlig indflydelse på D-vitaminindhol

det i den danske kost . Det er en af grundene til, at 

befolkningen anbefales at spise fisk 1-2 gange om ugen. 
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Tabel 2. 3: ·Gennemsnitligt dagligt indtag af D-VITAMIN 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - D- vitamin D-vitamin D-vitamin 
middel- indhold i~dtag indhold 
i!!dtag (i) (x) variation 
(x) g/dag µg/100 g µg/dag µg/100 g 

Sild 5 8,3 0,42 3,2-19,4 

Makrel 3 4,0 0, 12 I ,8-18 ,3 

Tun 1 2,9 0,03 I, 6- 5, I 

Torskerogn 2 12 , 1 0,24 3,5-21,3 

Overv~gningssystemet 
ialt (nøgletal) 11 0 , 81 
Kosten totalt 1813 3, I 
Nøgletal i i. af total I 26 

2.4 Thiamin (B 1-vitamin) 

2.4.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 bidrager 

levnedsmiddelgrupperne kød, kornprodukter, mejeriproduk

ter og grøntsager væsentligt til thiaminindtaget, og 

disse levnedsmiddelgrupper er alle medtaget i overvåg

ningssystemet. 

Det har siden 1953 været obligatorisk at sætte thiamin 

(B 1-vitamin) til hvedemel. Den lovpligtige tilsætning på 

5 mg/kg afløstes i januar 1987 af en frivillig ordning 

af samme størrelse. 

Brød og andre kornprodukter er undersøgt i 1984 supple

ret i 1987 med analyser af forskellige typer hvedebrød. 

I 1987 er thiaminindholdet i stort set alle produkterne 

nede på samme niveau som i rugbrød, hvilket svarer til 

det naturlige indhold i rug og hvede. Alle producenterne 

er således ophørt med at vitaminisere hvedemel, selv om 
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det stadig er tilladt på frivillig basis. I tabel 2.4 er 

der ved nøgletalsberegningen anvendt data for uberiget 

hvedebrød. 

Thiaminindholdet er stort set det samme i alle mælkepro

dukter . 

For kød fremgår stadig det velkendte forhold, at der er 

ca. 10 gange så meget thiamin i svinekød som i både 

oksekød og kylling. 

Da der kun er analyseret på enkelte veldefinerede udskæ

ringer kød, har det været nødvendigt i beregningerne at 

lade andet svine- og oksekød repræsentere ved nakkefilet 

respektive oksespidsbryst. 

Tallene for grøntsager kommer fra dybe undersøgelser, 

men i den næste runde af frugt og grøntsager, som udfø

res i 1988, er thiamin også inkluderet. Tallet for kar

tofler er baseret på sorter, der dækker mere end 90\ af 

kartoffelforbruget i Danmark, og disse sorter er dyrket 

under meget forskellige vilkår (10,11,12). Det må derfor 

anses for et meget sikkert tal for gennemsnitsindholdet 

i kartofler. For de øvrige grøntsagers vedkommende er 

det de kommende kommercielt dyrkede sorter, der indgår i 

prøvedyrkninger, og der er ingen særlig grund til at 

antage, at disse sorter skulle have et andet thiaminind

hold, end de sorter, der dyrkes i øjeblikket. Anden run

de for frugt og grøntsager i 1988 vil vise om dette er 

korrekt. 

2.4.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen viser, at godt en trediedel af lev

nedsmiddelindtaget svarer for to trediedele af thiamin

indtaget (tabel 2.4). 
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Tabel 2.4: Gennemsnitligt dagligt indtag af THIAMIN fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Thiamin- Thiamin- Thiamin-
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag <i> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 0,22 0,205 0, 14 -0,33 

Franskbrød 37 0 15(1) 0,056 -
' 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m. v . 15 0,25 0,038 0 , 14 -0,50 

Rundstykker, f lOtes, 
grovboller m.v. 18 0, 16 0,029 0,07 -0,38 

Cornflakes 2 0,76 0,015 0,00 -I, 29 

Havregryn 8 0,46 0,037 0,32 - 0,52 

Andre morgenmads-
cerealier 3 0,45 0,014 0,00 -I, 50 

Sødmælk 151 0,042 0,063 0,039-0,046 

Surmælksprodukter 39 0,042 0,016 0,037-0,048 

Kylling 19 0, 10 0,019 0,068-0,139 

Svinemørbrad 
(47. fedt) 2 1 , 10 0,022 0,61 -1 ,69 

Nakkefilet 
( 147. fedt) 2 0,60 0,012 0,36 -0,85 

Andet svinekød 
excl. pølser m. v . 

0,60< 2> (gns. 197. fedt) 61 0,366 -

Oksemørhrad 
(67. fedt) 3 0,09 0,003 0,057-0,188 

Oksespidsbryst 
(117. fedt) l 0,06 0,001 0,032-0,088 

Andet oksekød 
0,06< 3> excl. farsvarer 16 0,010 -

Kartofler 166 0,066 0, 110 0,041-0,087 

Porrer 3 0,073 0,002 0,040-0,147 

Rosenkål I 0, 12 0,001 0,087-0,152 

Hvidkål 13 0,045 0,006 0,025-0,065 

Blomkål 6 0,055 0,003 0,029-0,067 

Ærter 3 0,256 0,008 0,133-0,387 

Overvågningssystemet 
i alt (nøgletal) 662 1,033 
Kosten totalt 1813 I, 6 
Nøgletal i 7. af total 37 65 

( I ) Ikke analyseret, beregnet som rundstykker . 

(2) Ikke analyseret, beregnet som nakkefilet. 

(3) Ikke analyseret, beregnet som oksespidsbryst. 
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Konsekvenspn af den ændrede praksis m.h.t. vitaminise

ring af mel fremgår af tabel 2.5, der viser, at bidraget 

fra brød til det daglige thiaminindtag er faldet med 0,2 

mg. 

Kosten indeholder nu i gennemsnit 1,6 mg mod anbefalet 

1,0-1,4 mg (21). Anbefalingerne for thiamin baseres på 

energiindtaget med omregningsfaktoren 0,12 mg/MJ, idet 

thiaminbehovet er proportionalt med energiforbruget. 

Sammenlignes hermed indeholder gennemsnitskosten 0,13 

mg/MJ, hvilket er tilfredsstillende. 

Thiaminindholdet skønnes at være omkring 10% lavere, 

hvis der korrigeres for tab ved tilberedning (6). 

Tabel 2.5: THIAMIN-indtaget fra brød inklusive (1984) og 
eksklusive (1987) berigelser fra hvedemel. 

Levneds-
middel-
indtag Thiamin-

indhold 
<x> <x> 
g/dag mg/100 g 

Rugbrød ( 1) 93 0,22 

Franskbrød 37 0,45 

Sigte-, gra-
hams-. tre -
kornsbrød m.v. 15 0,49 

Rundstykker, 
flOtes, grov-

0,45(3) boller m. v . 18 

Brød, ialt 

ll) Rugmel beriges ikke med thiamin . 

(2) Overført fra 1984-data. 

1984 

Thiamin- Antal 
i!!dtag prøver 
(x) 
mg/dag 

0,205 26 

0, 167 15 

0,074 32 

0,081 -

0,526 

(3) Ikke analyseret, beregnet som franskbrød . 

(4) Ikke analyseret, beregnet som rundstykker . 
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1987 

Thiamin- Thiamin-
indhold i!!dtag 
<x> (x) 
mg/100 g mg/dag 

0,22< 2> 0,205 

0 15< 4 ) 
' 

0,056 

0,25 0,038 

0, 16 0 , 029 

0 , 326 

Antal 
prøver 

-
-

26 

30 



2.5 Riboflavin (82 -vitamin) 

2.5.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2, giver 

mejeriprodukter og kød langt det væsentligste bidrag til 

indtaget af riboflavin (B 2-vitamin). Efter ophør af den 

obligatoriske tilsætning af riboflavin til hvedemel yder 

kornprodukter et noget mindre bidrag til riboflavinind

taget. 

Den lovpligtige tilsætning var 5 mg/kg. Efter januar 

1987 er tilsætningen gjort frivillig. Brød og andre 

cerealier er undersøgt i 1984 suppleret med analyser af 

forskellige typer hvedebrød i 1987. Det fremgår af de 

supplerende analyser, at tilsætningen af riboflavin til 

hvedemel stort set er ophørt i 1987 . Ved beregning af 

nøgletal (tabel 2.6) er anvendt data for uberiget hvede

brød. 

Riboflavinindholdet er næsten det samme i alle mælkepro

dukter. 

Indholdet af riboflavin i kød er stort set det samme i 

både kylling, svine- og oksekød, i modsætning til hvad 

der gælder for thiamin (se afsnit 2.4 . 1) . 

Da der kun er analyseret på enkelte veldefinerede udskæ

ringer, har det været nødvendigt i beregningerne at lade 

andet svine- og oksekød repræsentere ved nakkefilet 

respektive oksespidsbryst . 

Riboflavinindtaget er ikke blevet bestemt i grøntsager 

og frugt og bliver det heller ikke i anden runde af 

overvågningssystemet, da denne levnedsmiddelgruppe ikke 

har særlig stor betydning for indtaget af riboflavin 

(jvf. tabel 2 . 1) . 
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2.5.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen viser, at en trediedel af ribofla 

vinindholdet i gennemsnitskosten kommer fra en fjerdedel 

af levnedsmiddelindtaget (tabel 2 . 6) . 

Konsekvensen af den ophørte tilsætning af riboflavin til 

hvedemel fremgår af tabel 2.7; bidraget fra brød er 

faldet 0,22 mg pr. dag. På trods heraf er indtaget 

stadig højt. Kosten indeholder i gennemsnit 2,4 mg mod 

anbefalet 1,2 - 1,7 mg (21). Anbefalingerne for riboflavin 

baseres på energiforbruget med omregningsfaktoren 0,15 

mg/MJ. Sammenlignes hermed indeholder gennemsnitskosten 

0,19 mg/MJ . 

Riboflavinindholdet skønnes at være 5-10\ lavere, hvis 

der tages hensyn til tab ved tilberedning (6). 
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Tabel 2.6: Gennemsnitligt dagligt indtag af RIBOFLAVIN 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Ribofl. 
middel- indhold 
i!!dtag <x> 
(x) g/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 0, 15 

Franskbrød 37 0,09()) 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v . 15 0, 17 

Rundstykker, flOtes, 
grovboller m.v . 18 0, 11 

Cornflakes 2 0,60 

Havregryn 8 0 , 12 

Andre morgenmads-
cerealier 3 0,34 

Sødmælk I 51 0 , 17 

Surmælksprodukter 39 0 , 18 

Kylling 19 0, 15 

Svinemørbrad 
(4?. fedt) 2 0,24 

Nakkefilet (14?. fedt ) 2 0 , 22 

Andet svinekød 
excl . pølser m.v . 

0 22< 2> (gns . 19?. fedt) 61 
' 

Oksemørbrad (6?. fedt) 3 0,22 

Oksespidsbryst 
(li?. fedt) 1 0 , 15 

Andet oksekød 
0,15< 3 > excl . farsvarer 16 

Overv~gningssystemet 
ialt (nøgletal) 470 
Kosten totalt 1813 
Nøgletal i?. af total 26 

(I) Ikke analyseret, beregnet som rundstykker . 

(2) Ikke analyseret, beregnet som nakkefilet . 

Ribofl. 
i!!dtag 
(x) 
mg/dag 

0, 140 

0,033 

0,026 

0,020 

0,012 

0,010 

0 ,010 

0,257 

0,070 

0,029 

0 ,005 

0,004 

0 , 134 

0,007 

0 ,002 

0 , 024 

0,781 
2,4 

33 

(3) Ikke analyseret, beregnet som oksespidsbryst . 
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Ribofl. 
indhold 
variation 
mg/100 g 

0 , 07-0 , 27 

-

0 , 04-0,38 

0,07-0,34 

0 , 05-1,10 

0, 10-0, 13 

0 , 08- 2 ,00 

0 , 15-0,21 

0 , 13-0 ,25 

0,12-0,18 

0 , 18-0 , 30 

0 , 17-0 ,4 1 

-
0 , 15-0,29 

0,12-0 , 18 

-

Antal 
pr•ver 

26 

-

26 

30 

5 

7 

17 

18 

36 

31 

30 

30 

-

30 

30 

-



Tabel 2.7: RIBOFLAVIN-indtaget fra brød inklusive (1984) 
og eksklusive (1987) berigelser fra hvedemel . 

Levneds- 1984 
middel-
indtag Ribofl.- Ribofl.-

indhold i~dtag 
(i) (i) (x) 
g/dag mg/100 g mg/dag 

Rugbrød ( 1) 93 0, 15 0, 140 

Franskbrød 37 0,42 0, 155 

Sigte-, gra -
hams-, tre-
kornsbrød m.v. 15 0,46 0,069 

Rundstykker, 
flOtes, grov-

0 42< 3 > boller m. v . 18 . 0,076 

Brød, ialt 0,440 

(1) Rugmel beriges ikke med riboflavin. 

(2) Overført fra 1984-data. 

Antal 
prøver 

26 

15 

32 

-

( 3) Ikke analyseret , beregnet som franskbrød . 

(4) Ikke analyseret, beregnet som rundstykker . 

2.6 e6-vitamin 

2.6.1 Gennemgang af resultaterne 

1987 

Ribofl.- Ribofl. -
indhold i~dtag 
(i) (x) 
mg/100 g mg/dag 

0,15< 2> 0, 140 

0,09< 4 > 0 , 033 

0, 17 0,026 

0, 11 0,020 

0,218 

Som det fremgår af tabel 2 . 1 i afsnit 2.1.2, giver kød 

og kødpålæg det største bidrag til indtaget af s 6-vita

min efterfulgt af grøntsager, kornprodukter og mejeri

produkter. 

Indholdet af B6-vitamin i kød er stort set det samme i 

både kylling, svine- og oksekød og højest i kødudskærin

ger med det laveste fedtindhold. 

Da der kun er analyseret på enkelte veldefinerede udskæ

ringer, har det været nødvendigt i beregningerne at lade 
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andet svine- og oksekød repræsentere ved nakkefilet re

spektive oksespidsbryst . 

Indholdet i de grøntsager, der indgår i undersøgelsen 

over sortssammenligninger (9) varierer betydeligt både 

mellem grøntsagerne og indenfor den samme grøntsag med 

højest indhold i porre og rosenkål . 

Af praktiske grunde har det ikke været muligt at gennem

føre Bb-vitaminanalyser på mejeriprodukter, kornproduk

ter og andre grøntsager allerede i overvågningssystemts 

første runde. 

2.6.2 Vurdering af indtaget 

Det fremgår af nøgletalsberegningen i tabel 2.8, at en 

femtedel af B6 -vitaminindtaget kommer fra den fjorten

dedel af levnedsmiddelindtaget, der er medtaget i denne 

runde af overvågningsprogrammet. 

Gennemsnitskosten indeholder 1,7 mg B6-vitamin mod anbe

falet 1,3-2,1 mg (21). Anbefalingerne for B6-vitamin er 

baseret på proteinindtaget, idet behovet afhænger af 

proteinomsætningen. Beregningsgrundlaget er et anbefalet 

indtag på 0,02 mg B6-vitamin pr. g protein, og der er 

regnet med at protein udgør 15% af energiindtaget (23). 

Sammenlignet hermed indeholder gennemsnitskosten 0,020 

mg B6-vitamin pr . g protein. Proteinenergiprocenten er 

12, jvf. afsnit 2.18.2. 

B6 - vitaminindholdet skønnes at være 15% lavere, hvis der 

korr i geres for tab ved tilberedning (6). 
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Tabel 2.8: Gennemsnitligt dagligt indtag af B6 -VITAMIN 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - ø
6
-vit. ø

6
- vit. ø

6
-vit. 

middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag (x) (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Kyll i ng 19 0 ,42 0,080 0 , 25-0,63 

Svinemørbrad 
\4 i. fedt) 2 0,37 0,007 0 . 22-0,49 

Nakkefilet 
(14 i. fedt) 2 0,24 0 , 005 0 , 17 - 0,39 

Andet svinekød 
excl . pølser m. v . 

0,24 (I ) (gns . 19i. fedt ) 61 0, 146 -

Oksemørbrad 
(6i. fedt) 3 0 , 35 0,011 0, 19-0 , 61 

Oksespidsbryst 
( 117. fedt) I 0,31 0,003 0 , 20-0 , 59 

Andet oksekød 
0 ,31< 2> excl . farsvarer 16 0 , 050 -

Porrer 3 0,27 0,008 0 , 17 - 0 ,44 

RosenkU 1 0 , 35 0 , 004 0,27-0,44 

Hvidkål 13 0, 14 0,018 0,08-0,24 

BlomkU 6 0, 13 0,008 0,09-0,20 

Ærter 3 0,09 0 , 003 0,07-0 , 13 

Overvågningssystemet 
ialt (nøgletal ) 130 0,342 
Kosten totalt 1813 . 1 , 7 
Nøgletal i i. af total 7 20 

11) Ikke analyseret , beregnet som nakkefilet . 

(2) Ikke analyseret , beregnet som oksespidsbryst . 

2.7 C-vitamin 

2.7.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det frem9år af tabel 2 . 1 i afsnit 2 . 1.2 bidrager 

frugt og grøntsager (incl . kartofler) med over 90% af 

kostens indhold af C-vitamin. 
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C-vitaminindholdet ligger på nogenlunde samme niveau i 

hovedsorterne af de undersøgte frugter og grøntsager. 

En undtagelse er æbler. Æblesorten Spartan har nemlig 

lavt C-vitaminindhold (se tabel 2.9) og det samme gælder 

til en vis grad importerede æbler, måske som følge af 

transport tab. 

Tabel 7..9: C-vitaminindholdet i æbler. 

Æblesort C-vitamin 

mg/100 g 

Stark earliest 1 2 

Gråsten 8 

Spartan 2,7 

Importerede 5,5 

Ernæringsmæssigt set er dette uheldigt, da æbler giver 

et stort bidrag til C-vitaminindtaget (se tabel 2.10), 

og æblesorten Spartaner den mest dyrkede sort i Danmark 

med 19% af æbleplantagearealet. 

Af prøvedyrkningerne omtalt i afsnit 1.6 fremgår, at der 

også kan være stor forskel mellem grøntsagssorters ind

hold af næringsstoffer, men ellers viser overvågnings

systemet jvf. ovenfor og Levnedsmiddelstyrelsens kartof

felundersøgelser (10,11,12), at næringsstofindholdet i 

de mest dyrkede sorter af kartofler og grøntsager ikke 

varierer meget. Ved ibrugtagning af nye sorter til kom

merciel dyrkning er det således ernæringsmæssigt vigtigt 

at vælge sorter med højt næringsstofindhold. 
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2.7.2 Vurdering af indtaget 

De udvalgte grøntsager (excl. kartofler) udgør 55\ af 

det totale forbrug af grøntsager (se tabel 1.2). Tilsva

rende repræsenterer æbler og appelsiner 39\ af forbruget 

af frugt. 

Af nøgletalsberegningen i tabel 2.10 fremgår, at tre 

femtedele af gennemsnitskostens C-vitaminindhold kommer 

fra den sjettedel af kosten, som er omfattet af overvåg

ningssystemet. Kartofler bidrager med en trediedel og er 

dermed stadig den vigtigste kilde til C-vitamin i dansk 

kost. 

C-vitaminindholdet skønnes at være ca. 30\ lavere, hvis 

der korrigeres for tab ved tilberedning (6). Korrektion 

for tilberedningstab bringer C-vitaminindholdet i gen

nemsnitskosten ned i nærheden af de anbefalede 60 mg 

( 21) . 
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Tabel 2.10: Gennemsnitligt dagligt indtag af C-VITAMIN 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- C:-vitamin C-vitamin C-vitamin 
middel- indhold i!!dtag indhold 
i!!dtag (i) (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Kartofler 166 20 33,2 9- 31 

Gulerødder 14 4,5 0,63 3,5-5,5 

Tomater l 1 15 I ,65 I , 1-1 , 7 

Agurker 10 8 0,80 0,2-0,8 

Hvidkål 13 45 5,85 29- 57 

Blomkål 6 66 3 ,96 37- 93 

Rosenkål I 137 I , 37 110-169 

Porrer 2 19 0,38 9- 31 

Ærter 2 18 0,36 11- 25 

Æbler 36 8 2,88 2- 14 

Appelsiner 14 53 7 ,42 47- 56 

Overvågnings systemet 
ialt (nøgletal) 275 58,5 
Kosten totalt 1813 98 
Nøgletal i i. af total 15 60 

2.8 Calcium 

2.8.1 Gennemgang af resultaterne 

Mælkeprodukter og ost er de altafgørende levnedsmiddel

grupper for indtaget af calcium (se tabel 2.1 i afsnit 

2. 1 . 2) . 

Før 1987 var det obligatorisk at sætte calcium til mel 

og gryn. Den lovpligtige tilsætning var 2 g/kg til hve

demel, 4 g/kg til rugmel og 2,3 g/kg til havregryn. 

Efter januar 1987 er tilsætningen gjort frivillig. Ce

realierne er undersøgt i 1984, og der er foretaget 

55 

Antal 
prever 

45 

10 

17 

12 

49 

57 

22 

34 

15 

9 

9 



supplerende analyser på forskellige typer hvedebrød samt 

havregryn i 1987. 

For kornprodukterne ses det ved sammenligning mellem 

1984 og 1987, at møllerne efter den lovpligtige calcium

tilsætnings ophør har valgt ikke længere at sætte næ

ringsstoffer til hvede- og rugmel. Med undtagelse af en, 

sætter møllerne dog stadig calcium og fosfor til havre

gryn, og derfor ligger gennemsnitsindholdet her stadig 

forholdsvis højt. 

Ved nøgletalsberegningen (tabel 2.11) er anvendt 1987-

data for kornprodukterne. 

Ymer indeholder noget mere calcium end sødmælk og yog

hurt, hvilket som nævnt under protein (se afsnit 2.18 . 1) 

skyldes produktionsteknikken med ultrafiltrering. 

2.8.2 Vurdering af indtaget 

Af nøgletalsberegningen fremgår, at knap halvdelen af 

calciumindtaget kommer fra den femtedel af kosten, som 

er omfattet af overvågningssystemet (tabel 2.11). 

Kornprodukterne har ikke _ længere den store betydning som 

calcium-kilde, efter at den lovpligtige næringsstoftil

sætning er ophørt. Det fremgår af tabel 2.12, at bi

draget fra cerealierne er blevet 250 mg mindre. Den er

næringsmæssige betydning heraf er lille. Indtaget er 

stadig højt, gennemsnitligt 1000 mg mod anbefalet 

600-800 mg (21). 
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Tabel 2.11: Gennemsnitligt dagligt indtag af CALCIUM fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Calcium- Calcium-
middel- indhold i~dtag 
i~dtag <x> (x) 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag 

Rugbrød 93 30(1) 28 

Franskbrød 37 88< 2> 33 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v. 15 90 14 

Rundstykker, flOtes, 
grovboller m.v. 18 69 12 

Cornflakes 2 18 0 

Havregryn 8 196 16 

Andre morgenmads-
cerealier 3 106 3 

Sødmælk 151 110 166 

Surmælksprodukter 39 160< 3 > 62 

Ost, mager (10-30+) 3 727 22 

Ost, fed (35-60+) 18 597 107 

Danablu (50+) <l 470 -

Overvågningssystemet 
ia lt (nøgletal) 387 463 
Kosten totalt 1813 1040 
Nøgletal i?. af total 21 45 

(1) Ikke analyseret; fra Levnedsmiddeltabeller 1989 ( 8) . 

(2) Ikke analyseret , beregnet som rundstykker . 

Calcium-
indhold 
variation 
mg/100 g 

-
-

21-204 

20-189 

2- 74 

87-297 

8-348 

63-129 

100-206 

656 - 790 

473 - 713 

-

Antal 
prever 

-

-

26 

30 

5 

3 

17 

18 

36 

7 

50 

I 

(3) Gennemsnit af ymer 185 mg/ 100 g og yoghurt 134 mg/ 100 g (se tekst) . 
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Tabel 2.12: CALCIUM-indtaget fra cerealier før (1984) og 
efter (1987) den lovpligtige calcium-tilsæt
nings ophør. 

Levneds- 1984 
middel-
indtag Calcium- Calcium- Antal Calcium-

indhold i!!dtag _ prever indhold 
<x> <x> (x) <x> 
g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 

Rugbrød 93 216 201 26 30(1) 

Franskbrød 37 193 71 15 88< 2> 

Sigte-, gra-
hams-, tre-
kornsbrød m.v. 15 210 32 32 90 

Rundstykker, 
flOtes, grov-

193< 3) boller m. v. 18 35 - 69 

Havregryn 8 267 21 4 196 

Cerealier i alt 360 

(1) Ikke analyseret; fra Levnedsmiddeltabeller 1989 (8). 

(2) Ikke analyseret , beregnet som rundstykker. 

(3) Ikke analyseret , beregnet som franskbrød . 
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g 

1987 

Calcium-
i!!dtag 
(x) 
mg/dag 

28 

33 

14 

12 

16 

102 

Antal 
prever 

-

-

26 

30 
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2.9 Magnesium 

2.9.1 Gennemgang af resultaterne 

Kornprodukter, drikkevarer, 

bidrager med respektive 27%, 

taget af magnesium (6). 

mælk og ost og 

2 2% , 1 8 % og 1 4% 

grøntsager 

til ind-

Tabel 2.13 viser, at magnesiumindholdet typisk ligger på 

fra 20 til 30 mg pr. 100 g. Dette gælder kartofler, kød

produkter, mælkeprodukter og mange kornprodukter. Kun i 

grove kornprodukter og havregryn ligger indholdet noget 

højere. 

I mælkeprodukterne er magnesiumindholdet i ymer højere 

end i sødmælk og yoghurt, ligesom det er tilfældet for 

zink og calcium. I ost er indholdet noget højere, men 

ikke så meget som hvad der svarer til det højere tør

stofindhold. 

Drikkevarer indgår ikke i overvågningssystemet. Her er 

især kaffe med 6 mg/100 gaf betydning, danskernes kaf

fevaner taget i betragtning. 

2.9.2 Vurdering af indtaget 

Halvdelen af kostens magnesium kommer fra levnedsmidler 

omfattet af overvågnings systemet. Gennemsnitskos tens 

indhold af magnesium ligger tæt på det anbefalede 

(300-350 mg) ( 21) . 
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Tabel 2.13: Gennemsnitligt dagligt indtag af MAGNESIUM 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Magnesium Magnesium Magnesium 
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag <i> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 50 47 27 - 65 

Franskbrød 37 23 9 17 - 37 

Sigte-, grahams -, 
trekornsbrød m.v . 15 41 6 18 - 82 

Rundstykker, flOtes , 
grovboller m.v. 18 27 5 16 - 36 

Cornflakes 2 13 0 10 - 36 

Havregryn 8 119 10 109 -132 

Andre morgenmads-
cerealier 3 165 5 52-1060 

Sødmælk 151 11 17 7 - 12 

Surmælksprodukter 39 14 (1) 5 li - I 6 

Ost, mager (10-30+) 3 32 I 31 - 34 

Ost, fed (35-60+) 18 26 5 20 - 33 

Danablu ( 50+) < 1 21 - -

Kylling 19 24 5 20 - 27 

Svinemørbrad 
(47. fedt) 2 26 I 21 - 29 

Nakkefilet ( 147. fedt) 2 21 0 17 - 25 

Andet svinekød 
excl . pølser m.v . 

21< 2> (gns . 197. fedt) 61 13 -

Oksemørbrad (67. fedt) 3 23 1 19 - 26 

Oksespidsbryst 
(lli. fedt) I 21 0 16 - 24 

Andet c,ksekød 
21 ( 3 ) excl. farsvarer 16 3 -

Kartofler 166 20 33 16 - 25 

Overv~gningssystemet 
ialt (nøgletal) 657 164 
Kc>sten totalt 1813 328 
Nøgletal i i. af total 36 50 

(I) Gennemsnit af ymer 15 mg/ 100 g og yoghurt 12 mg/ 100 g (se tekst). 

(2) Ikke analyseret , beregnet som nakkefilet. 

(3) Ikke analyseret, beregnet som oksespidsbryst . 
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2.10 Jern 

2.10.1 Gennemgang af resultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 bidrager 

kornprodukterne, kød (indmad) og grøntsager væsentligt 

til indtaget af jern. 

Rug- og hvedemel skulle før 1987 tilsættes 30 mg/kg. Den 

lovpligtige tilsætning er gjort frivillig efter januar 

1987. 

Kornprodukterne undersøgtes i 1984. I 1987 analyseredes 

supplerende forskellige typer hvedebrød. Det fremgår af 

de supplerende undersøgelser, at jerntilsætningen til 

hvedemel er ophørt. For rugmels vedkommende viser en 

rundspørge til møllerne, at man heller ikke sætter jern 

til rugmel mere. 

Ved nøgletalsberegningen (tabel 2.14) er anvendt data 

for uberiget rug- og hvedemel. 

Selv efter jerntilsætningens ophør er kornprodukter en 

væsentlig kilde til dette næringsstof. 

Det ses, at mælkeprodukter ikke er nogen god jernkilde, 

og ost er ikke meget bedre, selv om jernindholdet er 

noget højere på grund af højere tørstofindhold. 

Kødprodukter indeholder en del jern. Der er mest i okse

kød, vel som følge af at okser lever længere end svin. 

De højeste indhold findes dog i lever med dobbelt så 

meget jern i svine- som i okselever, formentlig fordi 

svinene i højere grad får færdiglavede, vitaminiserede 

foderblandinger. 

Kun enkelte veldefinerede udskæringer af svine- og okse

kød er analyseret. Jernindholdet i andet svinekød og 

andet oksekød er derfor beregnet som henholdsvis nakke

filet og oksespidsbryst. 
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Jernindholdet i kartofler er ikke særlig højt, men på 

grund af kartoffelforbrugets størrelse har de alligevel 

betydning som jern-kilde. 

2.10.2 Vurdering af indtaget 

Af nøgletalsberegningen fremgår, at halvdelen af jern

indtaget kommer fra de knap to femtedele af kosten, som 

er omfattet af overvågningssystemet (tabel 2.14). 

I tabel 2.15 ses, at bortfald af berigelsesjern medfører 

nedgang i jernindtaget på ca. 3 mg. Den reale nedgang er 

imidlertid mindre - snarere ca. 0,4 mg. Det skyldes, at 

de anvendte jernforbindelser (carbonyljern) har lav bio

tilgængelighed. Kun ca. 151 af det tilsatte jern bringes 

på opløselig form og bliver derved tilgængelig for ab

sorption (24). 

Gennemsnitskostens indhold af jern er beregnet til 13,5 

mg eller 1,1 mg/MJ, hvilket er lavt i forhold til en 

anbefalet næringsstoftæthed på mindst 1,4 mg/MJ gældende 

for kvinder i den fertile alder (21). Det er ikke nogen 

ny erkendelse, at mange kvinder indtager mindre jern end 

anbefalet (6) . Bedømt ud fra anbefalingen ser det ud 

til, at en stor andel af kvinderne får så lidt jern, at 

der er betydelig sandsynlighed for, at deres behov ikke 

opfyldes. I konsekvens heraf er der i samarbejde mellem 

Levnedsmiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen iværksat et 

nærmere udredningsarbejde. Arbejdet skal belyse jernsta

tus i den danske befolkning og påpege muligheder for at 

forebygge at mangler opstår og for at afhjælpe konstate

rede mangler. 
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Tabel 2.14: Gennemsnitligt dagligt indtag af JERN fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Jern- Jern- Jern-
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag <x> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 2 3 ( l J 2, 14 -. 
Franskbrød 37 0,7 0,26 -
Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v. 15 I, 81 0,27 0,85- 2,93 

Rundstykker, f lOtes, 
grovboller m.v. 18 1 ,68 0 .30 0.84- 3,55 

Cornflakes 2 4,72 0.09 0 . 75 - 8 ,31 

Havregryn 8 4,09 0, 33 3,65- 5,20 

Andre morgenmads-
cerealier 3 4,60 0, 14 2 , 12-10 ,00 

Sødmælk 151 0,06 0,09 0,02- 0, 12 

Surmælksprodukter )9 0.07 0.03 0,04- 0, 10 

Ost, mager (10-30+) ) 0 .19 0,01 0, 12- 0,24 

Ost, fed (35-60+) 18 0, 17 0.03 0, 12- 0,25 

Danablu (50+) < I 0, 16 - -
Kylling 19 0,60 0, 11 0,42- I ,06 

Svinemørbrad 
(4i. fecit) 2 I, 10 0,02 0,65- 1 ,60 

Nakkefilet (147. fedt) 2 I ,00 0,02 0. 7)- I , 52 

Andet svinekød 
excl. pølser m.v. 

1 ,00< 2) (gns. 197. fecit) 61 0,61 -

Oksemørbrad (6i. fedt) 3 2,30 0,07 1, 74- 2,99 

Oksespidsbryst 
l\li. fedt) I 1 ,90 0,02 1 ,19- 3,86 

Andet oksekød. 
excl . farsvarer 16 I. 90! 3 l 0,30 -

Okselever 1 7,0 0.07 4, 30-13 ,30 

Svinelever 2 15.0 0 ,30 8,50 - 23,10 

Leverpostej 14 7,0 0.98 4,70 - 10 ,20 

Kartofler 166 0,34 0,56 0. 16- 0, 54 

Overv~gningssystemet 
ialt (nøgletal) 674 6,76 
Kosten totalt 1813 13, 5 
Nøgletal ii. af total 37 50 

( 1 ) Ikke analyseret; fra Levnedsmiddeltabeller 1989 ( 8) . 

(2) Ikke analyseret, beregnet som nakkefilet . 

()) Ikke analyseret, beregnet som oksespidsbryst. 
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Tabel 2.15: JERN-indtaget fra brød før (1984) og 
(1987) den lovpligtige jern-tilsætnings 
hør. 

Levneds- 1984 
middel-
indtag Jern- Jern- Antal Jern-

indhold i!!dtag prøver indhold 
(i) (i) (x) (i) 

efter 
op-

1987 

Jern-
i~dtag 
(x) 

g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g mg/dag 

Rugbrød 93 3,85 3,58 26 2 ,3u > 

Franskbrød 37 3.47 I ,28 IS 0 , 10< 1> 

Sigte-, gi:a-
hams-. tre-
kornsbrød m. v. 15 4, li 0,62 32 1 ,81 

Rundstykker, 
flOtes, grov-

3 ,47( 2) boller m.v. 18 0,62 - 1 ,68 

Brød, ialt 6, I I 

(1) Ikke analysei:et: fra Levnedsmiddeltabeller 1989 (8) . 

(2) Ikke analyseret, beregnet som franskbrød . 

2. 11 Zink 

2.11.1 Gennemgang af resultaterne 

2, 14 

0.26 

0,27 

0 , 30 

2,97 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 bidrager 

kød, cerealier og mælk og ost væsentligt til indtaget af 

zink. 

Af resultaterne for kornprodukterne fremgår det, at 

zinkindholdet er højest i det grove brød og i havregryn 

og lavest i cornflakes og det fine hvedebrød. 

I mælkeprodukterne er zinkindholdet ligesom indholdet af 

calcium og magnesium af produktionstekniske grunde (se 

afsnit 2.18.1) højere i ymer end i sødmælk og yoghurt. I 

ost er zinkindholdet væsentligt højere end i mælkepro-
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dukterne svarende til, at der er ca. 5 gange mere 

stof i ost end i mælkeprodukter. Det ses også, at 

indholdet stiger jo mindre fedt, der er i osten. 

tør

zink-

Zinkindholdet er lavere i kylling end i svinekød, som 

igen har lavere indhold end oksekød. Det hænger måske 

sammen med dyrenes alder på slagtetidspunktet. 

Der er ikke fundet sammenhæng mellem zink- og fedt- el

ler proteinindholdet i svine- og oksekød. Så i mangel af 

bedre er der i kategorien andet kød anvendt gennemsnits

værdier af de analyserede udskæringer. 

I kartofler er zinkindholdet ikke særlig højt, men på 

grund af forbrugets størrelse er kartofler alligevel en 

vigtig zink-kilde. 

2.11.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen i tabel 2.16 viser, at halvdelen af 

zinkindtaget kommer fra den godt en trediedel af kosten, 

som er omfattet af overvågningssystemet. Gennemsnits

kostens indhold af zink er lidt højere end de anbefalede 

12 mg (21). 
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Tabel 2.16: Gennemsnitligt dagligt indtag af ZINK fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Zink- Zink- Zink-
middel - indhold i!!dtag indhold 
i!!dtag <x> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 1 ,32 1 , 23 0 ,72-1,93 

Franskbrød 37 0,67 0, 25 0,53-0,93 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v. 15 I ,Ol 0, 15 0,53 - 1 ,83 

Rundst}•kker, flOtes, 
grovboller m.v . 18 o. 76 0, 14 0,47-1, 14 

Cornflakes 2 0,26 0,01 0,18 - 0,37 

Havregryn 8 3.04 0,24 2,40-4,31 

Andre morgenmads -
cerealier 3 2,53 0,08 0,84-7,31 

Sødmælk 151 0 ,47 0,71 0,28-0,59 

Surmælksprodukter 39 0 ,67 ( I J 0 ,26 0 ,43-1 ,00 

Ost , mager ll0-30+) 3 4,60 0, 14 4 ,07-5, 10 

Ost . fed l35-60+) 18 3.90 o. 70 3,01-4,50 

Danablu l50+) < I 5, I 0 - -

Kylling 19 I ,00 o. 19 0, 64-1, 29 

Svinemørbrad 
(47. fedt) 2 2,00 0,04 1,41-2,89 

Nakkefilet l 14 7. fedt) 2 2, 80 0,06 2,77 - 3,71 

Andet svinekød 
excl . pølser m. v . 

2 ,40< 21 (gns . 197. fedt) 61 I ,46 -

Oksemørbrad (6?. fedt) ) 3,20 o. 10 2,42-4,81 

Oksespidsbryst 
( I I~: fedt) 1 3,60 0,04 2,33-6,18 

Andet oksekød 
3,40(3) excl. farsvarer 16 0 , 54 -

Kartofler 166 0.29 0 .48 0 , 17-0,39 

Overv~gningssystemet 
ialt lnøgletal) 657 6, 81 
Kosten totalt 1813 I J ,8 
Nøgletal i 7. af tota 1 36 49 

Antal 
preve1· 

26 

15 

58 

30 

5 

7 

17 

18 

36 

7 

50 

I 

31 

JO 

JO 

-
JO 

JO 

-

45 

l i ) Gennemsnit af ymer 0,82 mg / 100 g og yoghurt 0 , 52 mg/ 100 g lse tekst) . 

l2) Ikke analyseret, beregnet som gennemsnit af svinemørbrad og nakkefilet 
(se tekst). 

llJ Ikke analyseret, beregnet som gennemsnit af oksemørbrad og oksespidsbryst 
(se tekst). 

66 



2.12 Jod 

2.12.1 Gennemgang af resultaterne 

Mælkeprodukter, drikkevand, fisk og æg giver de væsent

ligste bidrag til indtaget af jod (se tabel 2.1 i afsnit 

2. 1 . 2) . 

Den store variation i jodindholdet i mælkeprodukter 

skyldes både stedvariation og årstidsvariation, se figur 

2.3 for sødmælk. Tilsvarende kurver gælder også for ymer 

og yoghurt. 

Figur 2.3: Jodindholdet i sødmælk . Sted- og årstids
variation . 

Jod 
pg/100g 
15 

10 

5 

• Slagelse 

.ol Esbjerg 

• Århus 

o -+--...... ----~-----~ M,ned 
0 2 6 B 10 12 

Jodindholdet er lavest i mælken om sommeren, hvor køerne 

går på græs, hvilket må skyldes, at køerne om vinteren 

får fabriksfremstillede foderstofblandinger med højt 

vitamin- og mineralindhold . 
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Desuden er jodindholdet lavest i mælken fra Jylland og 

højest i mælken fra Sjælland, hvilket skyldes at jodind

holdet varierer meget i vandet fra sted til sted. 

Jodindholdet i fisk varierer også meget, men her er ikke 

konstateret nogen sted- eller årstidsvariation. Forskel

lene må således bero på forskelle i fiskenes føde. Det 

er dog alligevel en utrolig stor og vanskelig forklarlig 

forskel, der er mellem de forskellige fisk, lige fra 172 

µg pr. 100 gi torsk til 4-5 µg pr. 100 gi skrubber og 

tun. Man kan desuden konstatere, at røgning og dåsekon

servering af makrel reducerer jodindholdet ganske bety

deligt. 

I sild, makrel, skrubber og tun er det nu fundne jodind

hold lavere end fundet tidligere (22). Kun i rødspætter 

og torsk er jodindholdet højere end fundet tidligere 

(22). 

Drikkevand er ikke med i overvågningssystemet. Som nævnt 

ovenfor varierer jodindholdet meget i drikkevandet fra 

sted til sted, og det har derfor stor betydning for jod

tilførslen, hvor i landet man bor. Der findes kun spar

somme oplysninger om denne stedvariation, og drikkevand 

burde derfor have været inkluderet i overvågningssyste

met, selv om det falder uden for Levnedsmiddelstyrelsens 

ansvarsområde, idet drikkevand hører under Miljøstyrel

sen. Det overvejes i øjeblikket, hvordan analysedata for 

jod i drikkevand mest hensigtsmæssigt kan fremskaffes . 

2.12.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen i tabel 2.17 viser, at en fjerdedel 

af det beregnede jodindtag kommer fra den tiendedel af 

fødevareindtaget, der er medtag~t i overvågningen af 

jod. 

68 



Det beregnede indhold af 

µg, men heri er bidraget 

jod i gennemsnitskosten er 

fra drikkevand (kaffe og 

BO 
te 

m.v.) ikke inkluderet. Som nævnt ovenfor er der en bety

delig geografisk variation i drikkevands jodindhold. 

Regnes med en vejledende værdi på 1,3 µg/100 gi drikke

vand (8) og et forbrug af kaffe og te på 1 liter, bliver 

jodindholdet i gennemsnitskosten 93 µg pr. dag. Indhol

det er lavt sammenholdt med anbefalingernes 150 µg (21). 

En nærmere vurdering af jodindtagets størrelse kræver 

yderligere oplysninger om bidraget fra drikkevand i for

skellige egne af landet samt om befolkningens jodstatus. 

Tabel 2.17: Gennemsnitligt dagligt indtag af JOD fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - Jod- Jod- Jod-
middel - indhold i~dtag indhold 
i~dtag <x> (x) variation 
(x) g/dag µg/100 g µg/dag µg/100 g 

Sødmælk 151 6,3 9. 51 0,9 - 12, 2 

Surmælksprodukter 39 6,0 2.)4 0 ,6- 17, 8 

Sild 5 24 1, 20 11 - 49 

Makrel, frisk < 1 46 - 17 - 97 

Makrel, røget I 26 0.26 7 - 56 

Makrel, konserves 2 17 0,34 0 - 51 

Rødspætte 2 40 0.80 7 - 107 

Skrubbe I 4,4 0 ,04 I , 2- 9,9 

Torsk 2 I 7 2 3.44 12 -619 

Torskerogn 2 82 1 . t,4 21 - 2 li 

Tun, konserves 1 4 0,05 3 - 6 

Overv~gningssystemet 
ialt lnøgletal) 206 19(n 
Kosten totalt 1813 80 
Nøgletal i 7. af total 11 24 

(I) Drikkevarer er ikke inkluderet <se tekst) . 
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2.13 Natrium 

2.13.1 Gennemgang af resultaterne 

De vigtigste kilder til indtaget af natrium er salt an

vendt i husholdningen, kornprodukter og kødprodukter (se 

tabel 2.1 i afsnit 2.1.2). 

Det naturlige indhold af natrium i kornprodukter er me

get lavt, hvilket kan ses af havregryn med kun 9 mg pr. 

100 g. Til de øvrige kornprodukter bruges der salt 

(NaCl) i større eller mindre mængde, men typisk omkring 

500 mg natrium pr. 100 g, hvilket svarer til godt 1% 

salt i produkterne. 

Også i mælkeprodukterne er det naturlige natriumindhold 

lavt, mens der er en del natrium i ost svarende til næ

sten 2% salt. 

I pålægsvarer er saltindholdet endnu større, nemlig fra 

omkring 2% i pølser til 5% i spegepølse. 

I kartofler såvel som i andre grøntsager er det natur

lige natriumindhold meget lavt. 

2.13.2 Vurdering af indtaget 

Kostens indhold af natrium er beregnet til 5,2 g svaren

de til 13 g salt, (1 g Na+ ækvivalerer 2,5 g NaCl) . Knap 

halvdelen heraf (5,7 g) er tilsat i husholdningen, frem

går det af forbrugsundersøgelsen. Bidraget fra salt 

brugt i køkkenet og ved bordet er imidlertid vanskeligt 

at måle, og resultatet må nok tages med "et gran salt". 

Det illustreres af, at Levnedsmiddelstyrelsens kostun

dersøgelse 1985 opgør bidraget fra salt som krydderi til 

ca . 700 mg natrium eller knap 2 g salt (25). Begge 
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undersøgelser finder, at gennemsnitskosten indeholder 

2,9 g natrium stammende fra levnedsmidlernes naturlige 

indhold plus det industrielt tilsatte - især i form af 

natriumchlorid, men også andre natriumsalte. Nøgletals

beregningen i tabel 2 . 18 viser, at halvdelen heraf fin

des i den trediedel af levnedsmidlerne, der er omfattet 

af overvågningssystemet. 

Saltindholdet er højt i forhold til en målsætning, der 

sigter mod en successiv nedsættelse til 2 g natrium sva

rende til 5 g salt (21). Det fremgår med al ønskelig 

tydelighed, at målet ikke kan nås alene ved, at forbru

gerne sparer på saltet i husholdningen. Der kræves også 

en målrettet produktudvikling mod mindre saltholdige 

levnedsmidler. Se i øvrigt vurderingen af kaliumindtaget 

i afsnit 2.14.2. 

: ................. ;. 

0 
0 ~E () 
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Tabel 2.18: Gennemsnitligt dagligt indtag af NATRIUM fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - Natrium- Natrium- Natrium-
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag <x> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 511 475 336- 772 

Franskbrød 37 511 189 336- 772 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v . 15 462 69 210- 790 

Rundstykker , flOtes, 
grovboller m.v . 18 531 96 170- 860 

Cornflakes 2 960 19 719 - 1190 

Havregryn 8 9 1 6- 16 

Andre morgenmads-
cerealier 3 363 11 5- 1400 

Sødmælk 151 45 68 29- 52 

Surmælksprodukter 39 48 19 42- 57 

Ost, mager (10-30+) 3 767 23 515-1017 

Ost, fed (35 - 60+) 18 750 135 492-1110 

Danablu (50+) < I 1220 - -

Medisterpølse 9 710 64 360-1280 

Wienerpølse m.v. 9 1180 106 890 - 1470 

Salami & spegepølse 5 2130 107 940-3000 

Cervelat- & kødpølse 2 1230 25 780-1620 

Kartofler 166 5 8 4 - 9 

Overvågnings systemet 
ialt (nøgletal) 578 141 lt 
Kosten totalt 1813 5198( 1) 
Nøgletal i i. af total 32 27 

Antal 
pr•ver 

26 

15 

58 

30 

5 

7 

17 

18 

36 

7 

50 

I 

28 

32 

30 

27 

45 

(I) Ved fradrag af bidraget fra salt anvendt i husholdningen er indholdet ca. 
2900 mg . Omkring 50i. heraf kommer fra de levnedsmidler, der indgår i over
vågningssystemet . 

2.14 Kalium 

2.14.1 Gennemgang af reGultaterne 

Som det fremgår af tabel 2.1 i afsnit 2.1.2 bidrager 
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grøntsager, mælk, kornprodukter og kød væsentligt til 

indtaget af kalium. 

Tabel 2.19 viser, at brød og cerealier er gode kilder 

til kalium, og at indholdet er væsentligt større i de 

grove brød og i havregryn end i fint hvedebrød. Ligesom 

for så mange andre næringsstoffer gælder det altså, at 

mineralerne sidder i de grove bestanddele. 

For mælkeprodukterne gælder det, at kalium følger vand

fasen. Indholdet i ost er således kun det halve af ind

holdet i mælkeprodukterne. 

Kaliumindholdet i pålægsvarer varierer meget, og der kan 

ses tydelig forskel på slagterierne. 

Kartofler er den bedste kaliumkilde af alle levnedsmid

lerne, idet både kaliumindholdet og kartoffelforbruget 

er højt. 

2.14.2 Vurdering af indtaget 

Nøgletalsberegningen i tabel 2.19 viser, at knap halv

delen af kaliumindtaget stammer fra den trediedel af 

kostens levnedsmidler, der er omfattet af overvågnings

systemEt. 

Gennemsnitskostens indhold af kalium på godt 3 ger højt 

i forhold til de anbefalede 1900 mg (21). Denne anbefa

ling afspejler minimumsbehovet for kalium. Imidlertid 

skal kaliumindtaget bedømmes i lyset af indtaget af na

trium. Et højere kaliumindtag synes at beskytte mod 

bl.a. forhøjet blodtryk. I de amerikanske normer fra 

1980 tilstræbes ækvimolære mængder af de to elektrolyt

ter (26). Molforholdet (Na/K) i gennemsnitskosten er 

2,8. Hvis saltindtaget nedsættes som anbefalet (se af

snit 2.13.2) til 5 g svarende til 2 g natrium, samtidig 
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med kaliumindholdet forbliver uændret, vil molforholdet 

blive omkring 1. Nye amerikanske kostråd om øget forbrug 

af frugt og grøntsager sigter mod et kaliumindtag på ca. 

3 5 0 0 mg ( 2 7 ) . 

Tabel 2.19: Gennemsnitligt dagligt indtag af KALIUM fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Kalium- Kalium- Kalium-
middel - indhold i!!dtag indhold 
i!!dtag <i> (x) variation 
(x) g/dag mg/100 g mg/dag mg/100 g 

Rugbrød 93 280 260 173- 438 

Franskbrød 37 130 48 108- 181 

Sigte-. grahams-, 
trekornsbrød m.v. I 5 210 32 116- 473 

Rundstykker, f lOtes, 
grovboller m. v . 18 150 27 94- 203 

Cornflakes 2 100 2 74 - I 18 

Havregryn 8 370 30 355- 388 

Andre morgenmads -
cerealier 3 440 13 157-1030 

Sødmælk 151 140 211 95- 150 

Surmælksprodukter 39 150 59 126 - 170 

Ost , mager (10-30+) 3 80 2 71 - 88 

Ost, fed (35-60+) 18 69 12 49- 95 

Danablu (50+) <l 97 - -

Medisterpølse 9 220 20 136- 310 

Wienerpølse m. v . 9 150 14 103- 199 

Salami & spegepølse 5 220 11 101 - 330 

Cervelat- & kødpølse 2 160 3 120- 230 

Kartofler 166 400 664 242- 530 

Overvågnings systemet 
ialt {nøgletal) 578 1408 
Kosten totalt 1813 3157 
Nøgletal i 7. af total 32 45 
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2.15 Kostfiber 

2.15 . 1 Gennemgang af resultaterne 

Kornprodukter, grøntsager og frugt er de eneste levneds

middelgrupper, der bidrager til indtaget af kostfiber 

(se tabel 2.1 i afsnit 2.1.2). 

Resultaterne i tabel 2.20 viser, at fiberindholdet er 

højest i de grove brødtyper, havregryn og milsli, mens 

der ikke er ret meget kostfiber i . hvedebrød, ris- og 

majsprodukter. 

I frugter og grøntsager ligger kostfiberindholdet nogen

lunde på samme niveau med undtagelse af agurk, som har 

et meget lavt tørstofindhold. Det er karakteristisk, at 

levnedsmidlerne med det højeste tørstofindhold som æb

ler, appelsiner og gulerødder også tenderer mod at have 

det højeste kostfiberindhold. En undtagelse herfra er 

kartofler, hvor kostfiberindholdet er lavt, men på grund 

af det høje indtag bidrager kartofler alligevel væsent

ligt til kostfiberindtaget. I øvrigt ser det ud til, at 

både tørstof- og kostfiberindholdet er højere i impor

terede end i danske grøntsager, måske som følge af læn

gere udviklingstid og mere sol. Således har hollandske 

tomater, som er dyrket nogenlunde under samme vilkår som 

danske tomater, også samme tørstof- og kostfiberindhold 

som de danske tomater. 

Levnedsmiddelstyrelsen har desuden en stor undersøgelse 

i gang af danske levnedsmidlers indhold af kostfibre. 

Den bliver færdig i 1990 og vil være et gl i mrende sup

plement til overvågningssystemets resultater . 

Analytisk set er resultater under 4 g/100 g tørstof be 

hæftet med en betydelig usikkerhed, så der skal ikke 
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lægges alt for meget vægt på variationerne i indhold på 

de lave niveauer. 

Desuden er resultatet af kostfiberanalyser 

gigt. Til disse undersøgelser er anvendt 

(13,14), men der sker en stor udvikling i 

analysemetodikken for kostfiber og i vores 

af, hvad kostfiber egentlig er. 

2.15.2 Vurdering af indtaget 

metodeafhæn

AOAC-metoden 

disse år i 

opfattelse 

To trediedele af gennemsnitskostens indhold af kostfibre 

stammer fra den fjerdedel af levnedsmidlerne, der er 

omfattet af overvågningssystemet (tabel 2.20). 

Kostfiberindholdet er 26,4 g eller 2,1 g/MJ mod anbefa

let mindst 3 g/MJ (21). 
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Tabel 2.20: Gennemsnitligt dagligt indtag af KOSTFIBER 
fra udvalgte levnedsmidler . 

Levneds- icostfiber Kostfiber Kostfiber 
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag <x> (x) variation 
(x) g/dag g/100 g g/dag g/100 g 

Rugbrød 93 9,0 8,37 5 , 6-12,2 

Franskbrød 37 3(1) I , 11 -

Sigte-, grahams - , 
trekornsbrød m. v. 15 5,6 0,84 2 , 3-12,9 

Rundstykker , flOtes , 
grovboller m.v. 18 3,4 0,61 1 ,5- 6,5 

Cornflakes 2 2,4 0,05 I ,4- 3 , 2 

Havregryn 8 9,8 0, 78 8,0-12,2 

Andre morgenmads-
cerealier 3 9, l 0 , 27 0 , 8- 29 

Kartofler 166 1, 8 2 , 99 I, 6- l ,9 

Gulerødder 14 3,0 0 ,42 2 , 6- 3,4 

Tomater 11 1, 9 0 , 21 1 ,6- 2 , 2 

Agurker 10 0,8 0 ,08 0,5- I ,0 

Hvidkål 13 2,2 0 , 29 1 ,8- 2 , 6 

Blomkål 6 2,5 0, 15 2,3- 2,7 

Æbler 36 2,3 0,83 2,0- 2,5 

Appelsiner 14 2,3 0,32 1 . 9- 2,8 

Overvågnings systemet 
ialt (nøgletal) 446 17,32 
Kosten totalt 1813 26 ,4 
Nøgletal i i. af total 25 66 

( 1) Ikke analyseret ; skønnet værdi (28) . 

2 . 16 Fedt 

2.16.1 Gennemgang af resultaterne 

De væsentligste bidrag til indtaget af fedt kommer fra 

separeret fedt (smør og margarine m.v . ) og kød og meje

riprodukter (se tabel 2.1 i afsnit 2.1 .2) . 
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Tabel 2.22 viser for kornprodukterne, at nok er fedtind

holdet sædvanligvis lavt - undtagen i croissant·er og 

tebirkes, men det varierer alligevel ofte meget inden 

for det samme produkt. Det vil i høj grad påvirke ener

giindtagelsen og energifordelingen, om man køber den ene 

eller den anden vare. I øvrigt er der ikke fundet nogen 

forskel mellem undersøgelserne af kornprodukterne i 1984 

og 1987, hvorfor resultaterne fra begge år er sammenfat

tet i tabel 2.22. 

I mælkeprodukterne varierer fedtindholdet mere end det 

burde i betragtning af, at det er standardiseret til 3,5 

g pr. 100 g . Derimod ligger smørrets fedtindhold i alle 

tilfælde over de lovpligtige 80 g pr . 100 g (tabel 

2. 21) . 

Tabel 2.21: Fedtindholdet i mejeriprodukter. 

Mælkeprodukt Antal prøver Fedtindhold 

g/100 g 

Variationsbredde 

Sødmælk 18 3 , 22 - 3,87 

Yoghurt 18 3,45 - 4,05 

Ymer 18 2,39 - 3,76 

Smør 40 80,7 - 85,6 

Også alle osteprøverne holder så rigeligt deres deklara

tion af fedt. 

I kødprodukterne forekommer der også meget store varia

tioner i fedtindholdet. Se blot kylling, hvor der er fra 

5 til 16 g fedt pr . 100 g, oksespidsbryst, hvor der er 

fra til 24 g fedt pr. 100 g, eller nakkefilet, hvor 

der er fra 1 til 32 g fedt pr. 100 g, til trods for at 
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man bevidst har søgt at lave den samme udskæring fra 

prøveudtagning til prøveudtagning ved at trimme kødud

skæringen. Der findes ikke alene stor variation i fedt

indholdet mellem slagterierne, men også inden for samme 

slagteri, hvilket betyder, at det er vanskeligt at lave 

kødprodukter med konstant fedtindhold. 

Også i pålægsvarerne er der stor variation i fedtindhol

det ikke blot mellem slagterierne men også inden for 

slagterierne. Dvs. de er ikke i stand til at lave et 

ensartet produkt fra gang til gang. 

Disse variationer har så stor betydning for energiind

tagelsen og energifordelingen, at det er helt illusorisk 

at bruge tabelværdier for disse produkter til at beregne 

den aktuelle energiindtagelse på individniveau. Man er 

simpelt hen nødt til at bestemme fedtindholdet i de ak

tuelle produkter. 

I de fede fisk som sild og makrel er der en tydelig års

tidsvariation i fedtindholdet, således at det er lavt om 

foråret og højt om efteråret (se figur 2.4) . Uheldigvis 

har vi kun kunnet få makrelprøver fra juni og resten af 

året, således at vi har fundet højere fedtindhold i ma

krel, end der sædvanligvis angives . Til at fremstille 

dåsemakrel anvendes ofte frossen fisk, hvilket vil sige, 

at man normalt ikke kan vide fra hvilken årstid makrel

len kommer, men de fundne resultater tyder på, at der 

også her er brugt efterårsmakrel. 

Fedtindholdet i sild er lavere over hele sæsonen end 

fundet tidligere, måske fordi der i denne undersøgelse 

er brugt afskindede sildefileter . Dette er en faktor, 

der skal tages højde for ved næste runde af overvåg

ningssystemet. 
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Figur 2.4: Fedtindholdet i makrel og sild. Arstidsvaria
tion. 

g fedt/100g 
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2.16.2 Vurdering af indtaget 

Kun en femtedel af kostens fedt kommer fra den fjerdedel 

af levnedsmidlerne, som er undersøgt i overvågningssy 

stemet . De separerede fedtstoffer er sammen med kød og 

mejeriprodukter de store bidragydere. Fra kødgruppen 

kommer 24% svarende til 34 g fedt. Det er en værdi, der 

som ovenfor anført er usikker, og derfor tilfører det 

totale fedtindtag en betydelig usikkerhed. På trods her 

af kan det fastslås, at den danske kost er meget fed. 

Det beregnede fedtindhold i gennemsnitskosten er 142 g 

svarende til 43 energiprocent. Det anbefales, at højst 

30% af energien kommer fra fedt (21). 
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Tabel 2.22: Gennemsnitligt dagligt indtag af FEDT fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Fedt- Fedt- Fedt-
middel- indhold i!!dtag indhold 
i!!dtag (i) (x) variation 
(x) g/dag g/100 g g/dag g/100 g 

Rugbrød 93 I , 7 l, 58 I , I - 2 , 9 

Franskbrød 37 4,5 I , 67 3 , 3- 6 , 7 

Sigte - , grahams- , 
trekornsbrød m. v . 15 3,7 0 , 56 I ,3- 8,5 

Rundstykker, flOtes, 
grovboller m.v . 18 3, l 0,56 I, 8- 7,0 

Tebirkes & croissant < I 23 - 18 -28 

Cornflakes 2 l ,t, 0 ,03 l ,0- 1,6 

Havregryn 8 6 , 7 0, 54 5,4- 7 , 9 

Andre morgenmads -
cerealier 3 6 0, 18 I, 9- 11 

Sødmælk 151 3 , 6 5 ,44 3,2 - 3,8 

Surmælksprodukter 39 3,6 I ,4 0 2 ,4 - 4,0 

Ost, mager ( I 0- 30+ ) 3 15 0 . 45 12 - 19 

Ost, fed l35-60+ ) 18 27 4,86 23 - 39 

Danablu ( 50+) < I 28 - -
Kylling 19 I I 2 ,09 5 ,4 - 16 

Svinemørbrad (4 ?. fedt ) 2 4 0. 08 2 , 5- 6 , 8 

Nakkefilet ( 14 ?. fedt ) 2 14 0 ,2 8 6.5 - 24 

Oksemørbrad l6 ?. fedt ) 3 6 0, 18 I, 9- 14 

Oksespidshryst 
(11 ?. fedt) l 11 0, 11 I ,4 - 24 

Okselever 1 3 0,03 1 ,4- 5,0 

Svinelever 2 3 0 ,06 I . 5- 4,2 

Leverpostej 14 I 2 I ,68 .10 - 13 

Medisterpølse 9 17 1 , 53 9,5 - 24 

Wienerpølse m. v. 9 24 2 . 16 17 - 30 

Salami & spegepølse 5 47 2 . 35 30 -56 

Cervelat- & kødpølse 2 25 0 , 50 19 - 31 

Sild 5 6 , 7 0 , 34 3 . 2- 13 

Makrel 3 19 0,57 11 -29 

Rødspætte & skrubbe 3 I ,8 0,05 I , 1- 3 , b 

Torsk 2 0,6 0.01 0 , 3- 0 , 8 

Torskerogn 2 3.6 0 , 07 3,2- 4, 1 

Tun, konserves 1 I, I 0 , 01 0, 8- 1 ,4 

OvervAgningssystemet 
ialt (nøgleta.i.) 472 29,36 
Kosten totalt 1813 142 
Nøgletal a af total 26 21 

81 

Antal 
prever 

26 

15 

58 

18 

12 

5 

7 

17 

18 

36 

7 

50 

1 

31 

30 

30 

30 

30 

24 

24 

24 

28 

32 

30 

27 

17 

39 

21 

44 

12 

7 



2.17 Fedtsyrer 

2.17.1 Gennemgang af resultaterne 

Interessen for de langkædede, stærkt polyumættede n-3 

fedtsyrer af marin oprindelse er vokset kraftigt i de 

senere år på grund af disse fedtsyrers mulige rolle i 

forebyggelse og behandling af sygdomme, specielt hjer

te-karsygdomme. 

I dansk kost er fisk den eneste betydende kilde til 

disse langkædede fedtsyrer af n-3 familien . Det var der

for nærliggende i forbindelse med fiskeundersøgelsen at 

bestemme fedtsyresammensætningen i fiskefedtet. 

Fordelingen af fedtsyrer i anim~lsk og vegetabilsk fedt 

er efterhånden velkendt, og de er derfor ikke undersøgt 

i første runde af overvågningssystemet . 

Fedtet i alle fisk indeholder store mængder n-3 fedtsy

rer, men det er kun de såkaldte fede fisk med højt fedt

indhold, der er af interesse for os. I overvågningssy

stemet er sild, makrel og tun blevet undersøgt. Udover 

n-3 fedtsyrerne eicosapentaensyre (C20:5), docosapenta

ensyre (C22:5) og docosahexaensyre (C22:6) er også ga

doleinsyre (C20:1) og cetoleinsyre (C22:1) medtaget i 

tabel 2.23, idet disse fedtsyrer viser noget interessant 

om foderets betydning for fedtsyresammensætningen . 

Fedtet i sild og makrel indeholder omkring 20% n - 3 fedt

syrer, medens det i tun indeholder omkring 40% n-3 fedt

syrer, men fedtindholdet er lavt i tun, og derfor er det 

høje n-3 fedtsyreindhold uden ernæringsmæssig betydning . 
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Tabel 2.23: Fedtsyreindholdet i fisk. 

Fisk Fedtsyre i 7. af total fedtsyrer Antal 
(mindste og største indhold) prøver 

C20 : 1 C22 : 1 C20:5 C22: 5 C22:6 
n- 11 n-11 n-3 n-3 n-3 

Sild 10,9 20,6 6 , 9 0,9 I 1 ,4 
Nordsøen (7,0-14,6) (12 ,6-25 ,0) (5,4-10,0) (0,6-1 ,4 ) (7,6-18,4) 

Sild I ,3 I , 7 8 ,0 I, 1 I 2 ,4 
Østersøen (0,8- 1,6) (1,0-3,0) (7,5-8,2) (0,6-1 ,4) (10,8-15,0) 

Makrel 9, I I 4, I 7 , 8 1 , 6 13 .8 
(5,7-10,0) (8,9-16,2) (6,6-8,9) (1,4-1,8) (12,0-17,9) 

Makrel, 9.7 14 ,9 7 .'• I, 5 J /1 , I 
naturel ( 8, 6-1 I, I) (13,2-16,1) (6,9-8,1) ( 1 , 4-1 ,6) (12,9-16,0) 

Makrel . 9 ,6 14 , l 7,8 1 . 7 13. I 
røget (6,2 - 11,5) (9,6-18,3) (6,9-8,6) (1,6-1,7) ( 11,2-14,6) 

Makrel 9,2 13 , 9 7 ,6 1 ,4 13. 7 
i tomat (8,2-10,4) (12,8 - 15,0) (6,8-8,6) (1,0-1 ,8) (12,2 - 15,2) 

Tun/ 0 , 9 4,9 6,7 1 ,4 30,5 
Bonito (0,4 - 1 ,2) (4,3-5.6) (5,6-7,8) (1,0-2,2) (28,5-34,2) 

Fødens indflydelse på ferltsyresammensætningen illustre

res godt af indholdet af n-11 fedtsyrerne C20:1 og C22:1 

i sild fanget henholdsvis i Nordsøen/Kattegat og i 

Østersøen, selv om disse to fedtsyrer i sig selv ikke 

har nogen særlig ernæringsmæssig betydning, se figur 

2.5. Det fremgår, at i nordsøsild ligger indholdet af 

C20:1 og C22:1 højt, medens disse fedtsyrer er nærmest 

ikke eksisterende i østersøsild. Det viser sig, at år

sagen til det meget forskellige indhold af disse to 

fedtsyrer er, at der i Nordsøen og i Østersøen lever 

forskellige arter vandlopper (copepoder), som er silde-

· yngels hovedernæring, se tabel 2.24. I Nordsøen lever 

der således en vandloppe, Calanus finmarchicus, med højt 

indhold af C20:1 og C22:1. Denne art findes overhovedet 

ikke i Østersøen. Det er formentlig saltindholdet, der 

er afgørende for hvilke arter, der kan trives, og man 
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vil derfor også finde et helt andet fedtsyremønster hos 

ferskvandsfisk . 

Figur 2.5: De vigtigste fedtsyrer i sild fanget i Nord-
søen og Østersøen. 
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Tabel 2.24: Vandlopper i Nordsøen og Østersøen. 

Hav Vandloppe Største Indhold af 

lipid klasse C20 : I + C22: I 

Nordsøen Temora longicornis Trigl}'cerider Lavt 

- Acartia clausi Triglyceride1· Lavt 

- Cent 1·opages hamatus Triglycerider Lavt 

- Pseudocalanus elongatus Triglycerider Middel 

- Calanus finmarchicus Vokses tre Højt 

Østersøen Acartia a1·ter Polære lipider Lavt 

- Eurytemora arter Polære lipider Lavt 
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2.17.2 Vurdering af indtaget 

Af tabel 2.22 (afsnit 2.16) fremgår, at fisk bidrager 

med ca. 1 g fedt pr. dag. Heraf kommer langt det meste 

fra sild og makrel, hvis fedt indeholder 20% n-3 fedt

syrer. Den gennemsnitlige daglige indtagelse af de lang

kædede fedtsyrer af n-3 familien bliver derfor af stør

relsesordenen 0,2 g. 

Gennemsnittet dækker over store variationer, fordi fi

skekonsumet er meget ujævnt fordelt. Vi ved fra Levneds

middelstyrelsens kostundersøgelse, at mange (knap 10%) 

aldrig spiser fisk, og at et par procent spiser mere end 

100 gom dagen (6). Det betyder, at indtaget af disse 

specielle fedtsyrer kan variere individuelt fra nul til 

op imod 4 g, hvis der fortrinsvis spises fed fisk . 

Der er ingen anbefaling for kostens indhold af de marine 

fedtsyrer alene . Det anbefales, at mindst 0,5% af ko

stens energi kommer fra linolensyre (C18:3, n-3) og an

dre polyumættede n-3 fedtsyrer (21) . 0,5% af energien 

svarer til 1,3 g n - 3 fedtsyrer pr. 10 MJ. 

Indtagets størrelse kan imidlertid vurderes på baggrund 

af styrelsenskostråd. Fiskekonsumet er lavt for store 

dele af befolkningen sammenlignet med anbefalingen om at 

spise fisk til hovedmåltidet 1-2 gange om ugen og at 

bruge fisk som pålæg. Dette svarer til ca . 30 g fisk pr . 

dag (29). 

2.18 Protein 

2.18.1 Gennemgang af resultaterne 

De levnedsmidler, der bidrager mest til proteinindtaget, 

er kød, mejeri- og kornprodukter (se tabel 2.1 i afsnit 

2. 1. 2). 
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For mælkeprodukterne er proteinindholdet væsentlig hø

jere i ymer end i sødmælk og yoghurt, idet proteinet 

opkoncentreres til minimum 6 g pr. 100 g ved valleaftap

ning eller ultrafiltrering. Når der anvendes ultrafil

trering opkoncentreres også kolloidalt opløste mineraler 

(Ca, Mg, Zn), mens de vandopløste Na, Kog I ikke påvir

kes (30). Ultrafiltrering er i dag den almindeligste 

teknik til fremstilling af ymer. 

I kødvarer ses ikke store variationer i proteinindhol

det. Der er en enkelt producent af salami, der ligger 

højere i proteinindhold (kødindhold) end de øvrige, nem

lig med 19 g protein pr. 100 g mod 13 gi gennemsnit. I 

spegepølse, altså det ufarvede produkt, er proteinind

holdet tilsyneladende noget højere, men der fremstilles 

ikke nær så meget spegepølse som salami, så materialet 

er noget usikkert . 

Proteinindholdet i fisk varierer ikke ret meget. 

Generelt er variationsbredden meget mindre for protein 

end for de øvrige næringsstoffer. 

2.18.2 Vurdering af indtaget 

Knap halvdelen af kostens protein kommer fra den fjer

dedel af levnedsmidlerne, som er omfattet af overvåg

ningssystemet. 

Gennemsnitskostens proteinindhold på 87,4 g svarer til 

12 energiprocent mod anbefalet 10-151 (21). 
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Tabel 2.25: Gennemsnitligt dagligt indtag af PROTEIN fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Protein- Protein- Protein-
middel- indhold i~dtag indhold 
i~dtag (i) (x) variation 
(x) g/dag g/100 g g/dag g/100 g 

Rugbrød 93 6,4 5,95 4,9-12,4 

Franskbrød 37 8,4 3, 11 6,9- 9,4 

Sigte-, grahams-, 
trekornsbrød m.v. IS 8,8 l, 32 6,9-12,9 

Rundstykker , flOtes, 
grovboller m.v . 18 9,3 I . 67 6,6-10,7 

Cornflakes 2 7 ,4 0 , IS 5,6- 8, I 

Havregryn 8 14, l 1, I J 13,2-15,2 

Andre morgenmads-
cerealie1· J 11 ,9 0,36 4,4-18,1 

Sødmælk 1 SI J,S 5,29 J,J- 3,8 

Surmælksprodukter 39 s,o 0 ) I , 95 J,4- 6,8 

Ost, mager (10-30+) J 28,6 0,86 27,4-30,1 

Ost, fed (35-60+) 18 24, I 4,34 19,2-28,8 

Danablu (SO+) < I 20,2 - -

Kylling 19 19 J, 61 17, 1-21 , 2 

Svinemørbrad (4i.fedtJ 2 21 0 , 42 20,4-23,4 

Nakkefilet (147. fedt) 2 18 0,36 15.6-19,2 

Oksemørbrad (67. fedt) J 20 0,60 17,4-22,S 

Oksespidsbryst 
(!li.fedt~ l 18 0, 18 16,5-22,4 

Okselever l 21 0,21 18,1-22,3 

Svinelever 2 21 0 ,42 18,4-23,2 

Leverpostej 14 12 I ,6 8 10,4-13,2 

Medisterpølse 9 12 I ,08 10,3-14,7 

Wienerpølse m. v . 9 I J I , 17 10.9-15,4 

Salami & spegepølse s 14 0. 70 10 , 7-19, 1 

Cervelat- & kødpølse 2 11 0,22 9, 1-13 . 8 

Sild s 19,J 0.97 17,2-20,8 

Maki·el J 18,4 0 ,55 13 . 9-21.4 

Rødspætte & skrubbe J 18 , 7 0 ,56 16, 1-21 , 2 

Torsk 2 19, 1 0.38 16.5-21 .4 

Torskerogn 2 23,9 0 ,4 8 22.2-28.6 

Tun, konserves 1 25,7 0,26 24,0-27,5 

OvervAgningssystemet 
ialt (nøgletal) 472 39,% 
Kosten totalt 1813 87,4 
Nøgletal i 7. af total 26 46 

(I) Gennemsnit af ymer 6 , 2 g/100 g og yoghurt 3,8 g/ 100 g (se tekst). 
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3. SPORELEMENTER OG NITRAT 

3.1 Indledning 

I det følgende gennemgås resultaterne af overvågningen 

af bly, cadmium, kviksølv, arsen, nikkel, selen og chrom 

samt nitrat i danskernes levnedsmidler. En nærmere be-

grundelse for 

stoffer ses i 

valget af netop disse otte uorganiske 

afsnit 1.3.2. De levnedsmidler, hvori 

stofferne er analyseret i overvågningsperioden, er om

talt i afsnit 1.3.2.1 og 1.3.2.2 samt i bilag 2 og 3. 

De opnåede resultater for sporelementindhold i levneds

midlerne er detaljeret rapporteret i en serie delrappor

ter fra Levnedsmiddelstyrelsen (31) , og de opnåede re

sultater for nitrat er tilsvarende rapporteret af Lev

nedsmiddelstyrelsen (32). 

Det ligger omfangsmæssigt uden for denne rapports rammer 

at gengive alle enkeltresultater, hvorfor der henvises 

til de nævnte rapporter. En nærmere omtale af den analy

tiske kvalitetskontrol, benyttede analysemetoder samt 

detektionsgrænser fremgår også af disse rapporter . 

3.1.1 Grundlaget for bedømmelse af resultaterne 

Formålet med overvågningssystemet er bl.a . at k onsta

tere, om der sker ændringer i kosten s indhold af uorga

niske forureninger samt at vurdere de n toksikol ogi s ke 

betydning heraf . 

Med henblik på at bedømme d e n t id s mæs s i ge udv ikling i 

indholdet af sporelementer i levned s midl e rne e r der ved 

den følgende gennemgang af de enkelte s toffer medtag e t 
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resultater fra årene inden overvågningssystemets start. 

Disse resultater stammer fra Levnedsmiddelstyrelsens 

kortlægningsundersøgelser og omfatter: Fisk fanget i 

1973-75 (33), kød og organer fra 1972 - 1982 (34), frugt 

og grøntsager udtaget i 1977-1980 (35), kornprodukter 

fra 1981-1982 . (36), æg fra 1981 (37) samt drikkevarer 

udtaget i 1978 (38). Som sammenligningsgrundlag for ni

trat benyttes en undersøgelse af nitrat i frugt og 

grøntsager udtaget i 1979 - 1980 (39). 

Beregningen af sporelementindtaget m~d kosten er nærmere 

omtalt i afsnit 1 . 4.2. Den toksikol ogiske bedømmelse 

tager udgangspunkt i denne beregning. Det er nævnt i 

afsnit 1.4 . 2, at mindst 90% af sporelementindtaget er 

beregnet på grundlag af danske data, hvilket er en væ

sentlig forbedring i forhold til tidligere gennemførte 

tilsvarende indtagsberegninger (40). Beregningen af va

riationen i sporelementindtagelsen e r , som omtalt i af

snit 1 . 4.2, muliggjort ved brug af kostundersøgelsens 

oplysninger om, hvad vi spiser . Den fremkomne fordeling 

skyldes dels forskelle i energiindtaget dels individuel

le forskelle i kostvaner blandt de udspurgte personer. 

Som sammenligningsgrundlag for overvågningssystemets 

resultater er der desuden i bilag 6 vist en oversigt 

over gældende danske maksimalgrænseværdier for bly, cad

mium og kviksølv i levnedsmidler (41). 

3.1.2 Kommentarer til de beregnede indtag af sporelemen

ter 

De gennemførte beregninger af indtaget af bly, cadmium, 

kviksølv, arsen, nikkel, selen og chrom fremgår af ta

bellerne 3. 2, 3. 4, 3. 7, 3. 1 0, 3. 1 2, 3. 14 og 3. 16. De 

heri anførte sporelementindhold for hver levnedsmiddel

gruppe er vægtede indholds-værdier . Dette betyder, at 

sporelementindholdet i enkelt-levnedsmidler, hvoraf vi 
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spiser meget, indgår i den anførte værdi med større vægt 

end enkelt-levnedsmidler, vi kun spiser lidt af. Det 

vægtede indhold af f.eks. bly i grøntsager og grøntsags

produkter på 0,012 µg/g i tabel 3.2 dækker således over 

betydelige variationer i de enkelte grøntsagsarters bly

indhold. 

Nogle resultater for sporelementindhold i enkelt-lev

nedsmidler er så lave, at de ligger under analysemeto

dens detektionsg~ænse. Dette betyder, at usikkerheden på 

tallet er større end tallet selv, der derfor ikke er 

signifikant større end nul. 

Beregning af sporelementindtaget fra kosten ved hjælp af 

et datasæt, hvori indgår sådanne lave resultater, udgør 

et særligt problem . Man kan sætte resultatet til nul 

eller til selve detektionsgrænseværdien, der udgør yder

punkterne for den "sande" værdi. Denne fremgangsmåde kan 

imidlertid give dels for lave, dels for høje beregninger 

af sporelementindtaget . 

Ved beregningen af sporelementindtagelsen i overvåg

ningssystemet er, for resultater under analysemetodens 

detektionsgrænse, benyttet den fundne måleværdi på trods 

af, at der ikke er tale om en statistisk signifikant 

påvisning heraf. Dette er gjort for så vidt muligt at 

undgå den ovenfor nævnte mulighed for under- eller over

estimering af den beregnede indtagelse af sporelementer

ne. 

3.2 Bly 

Den dominerende kilde til bly i luften er benzindrevne 

biler. I 1985 udgjorde blyudslippet fra biler 69% af den 

samlede blyemission til luften (42) . Imidlertid er bly

indholdet i benzin nedsat flere gang e og endvidere ind

føres blyfri benzin . 

Figur 3.1 viser den resulterende nedgang i blyemission 

fra benzinbil-trafikken (42) . Størsteparten af blyemis-
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Figur 3.1: Blyemissionen fra motorbenzin, 1981-1987. 

Blyemlsslon Blyemlsslon 

ton/,r % af 1981 niveau 
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100 

1981 1982 1983 1984 1985 198S 1987 

sionen afsættes tæt på vejene. Resten, der føres bort 

med vinden, kan således belaste levnedsmidler - også i 

landdistrikter. Reduktion i blynedfald i landdistrikter 

er estimeret til 11% i perioden 1980-85 (43) . 

Da blyindholdet i afgrøder fra landdistrikter hovedsage

lig skyldes atmosfærisk blyafsætning, kan der således 

forventes et fald i afgrøderne med tiden. Faldet kan 

ligeledes forventes at slå igennem i især organer fra 

slagtedyr. 

3.2.1 Gennemgang af resultaterne 

I tabel 3.1 er vist eksempler på blyindholdet i enkelt

levnedsmidler. De anførte gennemsnitsindhold dækker over 

betydelige variationer i enkeltresultaterne . Dog er fal~ 

det i blyindholdet med tiden tydeligt. Faldende blyind

hold kan konstateres for indmad, drikkevarer (især 

vine), bærfrugt, visse typer spisefrugt, bladgrøntsager, 

havregryn, rug- og hvedemel, rugbrød samt torskelever. I 

andre levnedsmiddelgrupper kan der ikke konstateres æn

dringer. Disse grupper er kød, importeret frugt, rod

grøntsager, kålsorter, visse grøntsager og fisk . 
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Tabel 3.1: BLY i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987 samt fra tidligere 
gennemførte undersøgelser. Alle resultater er 
aritmetiske gennemsnitsindhold. Tal i paren
tes ligger under detektionsgrænsen, og det 
anførte tal er den fundne måleværdi. 

Gennemsnitsindhold, µg /g frisk vægt 

Levnedsmiddel 1983 1984 1985 1986 1987 Tidligere resul-
tater samt ~rstal 

Lever. svin (0,05) 0,042 (0 ,04) 0 ,070 

Nyre. c,kse 0, 15 0, Ib 0,25 

Bordvin 0,062 0 , 1 J 
u . blyhætte 

Juice (0,008) 0,030 

Hyldebær 0,047 0, 15 

Jordbær (0,006) 0,032 

Æbler (0,010) 0,027 

Vindruer (0,002) 0,030 

Salat 

Grønk1il 

Hvedemel 

Rugmel 

Rugbrød 

Torskelever 

0,066 

0,044 

0,090 

(0,014) 

0 ,38 

(0.025) 

(0,016) 

0,045 
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(0,017) 

0, 19 

(0 .020) 

(0,019) 

(0,019) 

0,045 

0,44 

0,04 

0 , 04 

0,07 

0 . 20 

( 1981) 
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Figur 3.2: Bly i levnedsmidler fra overvågningsperioden 
1983-87 afsat mod blyindholdet i samme lev 
nedsmidler fundet ved tidligere undersøgel 
ser, jf. afsnit 3.2.1. De afsatte punkter er 
aritmetiske gennemsnitsindhold af bly i 
enkelt-levnedsmidler. Gennemsnit, der ligger 
under detektionsgrænsen, er ikke medtaget. 
Den stiplede linie på figuren er halverings
linien, hvorunder hovedparten af punkterne 
befinder sig. 

mg/kg, 1983-87 
1 

0.1 

0.01 

0.01 0.1 

mg/kg, før 1983 
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På figur 3.2 er afsat samtlige gennemsnitlige blyindhold 

i enkeltlevnedsmidler mod de tilsvarende gennemsnitlige 

indhold fra tidligere gennemførte kortlægningsundersø

gelser (33-38, 44). Figuren viser, at blyindholdet i 

levnedsmidler fra overvågningsperioden 1983-87 gennem

gående er mindre end tilsvarende resultater fra før 

overvågningssystemets start. 

3.2.2 Vurdering af indtaget 

I 1972 fastsatte en ekspertgruppe under FAO/WHO en mid

lertidig tolerabel ugentlig indtagelse kaldet PTWI for 

bly for voksne på 3000 µg pr. person (45). PTWI står for 

Provisional Tolerable Weekly Intake. Denne PTWI har 

været taget op til vurdering flere gange senere, men er 

ikke blevet ændret. 

En PTWI på 3000 µg pr. person svarer til 50 µg/kg 

legemsvægt, idet man internationalt går ud fra, at en 

voksen i gennemsnit vejer 60 kg. I Danmark er gennem

snitsvægten for mænd og kvinder nærmere de 70 kg, dvs. 

at den ugentlige tolerable indtagelse for voksne ligger 

på 3500 µg pr. person. 

I tabel 3.2 er der foretaget en beregning af den gennem

snitlige blyindtagelse til 42,4 µg pr. person pr. dag 

svarende til 297 µg pr. person pr. uge. Den gennemsnit

lige blyindtagelse for voksne udgør altså ca. 10% af 

PTWI. Mænds blyindtagelse er lidt større end kvinders 

som følge af større energiindtag. 

Ser man på 95% fraktilen ligger det ugentlige indtag på 

532 µg og udgør ca. 15% af PTWI. Selv for personer med 

maksimal blyindtag på 165 µg/dag (svarende til 1152 

µg/uge) ligger indtaget under PTWI-værdien. 

Da ekspertgruppen i 1972 fastsatte sin PTWI for bly, 

undtog man børn, som anses for at være mere følsomme 
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Tabel 3.2: Gennemsnitligt dagligt indtag af BLY fordelt 
på levnedsmiddelgrupper samt gennemsnit, mi
nimum, maksimum og fraktiler for blyindtaget . 

Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Blyindhold (x) Bly indtag 
gruppe indtag (~) (vægtet) 

(x) 

g/dag µg ig µg / dag 

Konsununælk og 426 0,001 0,4 
mælkeprodukter 

Ost og osteprodukter so 0 ,004 0,2 

Korn og kornprodukter 227 0 ,043 9 , 8 

Gr111ntsager og 
grøntsagsprodukter 270 0,012 3,3 

Frugt og 
frugtprodukter J 54 0,0 22 3,4 

Kød og kødprodukter 107 0,041 4,3 

Fisk og fiskeprodukter 26 0 , 10 2,6 

Fjerkræ og 
fjerkræprodukter 13 0,033 0,4 

Æg og ægprodukter 36 0 ,022 0,9 

Fedtstoffer og 
fedtstofprodukter 79 0,024 1 ,9 

Sukker, honning og 
sukkervarer 44 0,038 I , 7 

Drikkevarer 1653 0,008 13,S 

Kosten totalt 42 ,4 

·------ -----·- ---
% af alle Indtaget af bl y , µg / dag 

25 

Alle Mænd Kvinder 
20 

Gns. 42 48 37 
15 

Min . 6 12 6 
10 

Maks. 165 156 165 
5 

0 . 50 F 40 46 35 
0 

0 20 40 60 ~ l(X) 0.90 F 66 72 56 

~1g/dag 0 . 95 F 76 83 65 
·-~----~-
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overfor blys skadelige virkninger end voksne. I 1986 

fastsatte en anden ekspertgruppe under FAO/WHO en børne

FTWI på 25 µg/kg legemsvægt/uge (46). I modsætning til 

ovennævnte voksen-PTWI på 50 µg/kg, som kun omfatter 

indtagelsen af bly fra levnedsmidler og drikkevand, om

fatter børne-PTWI-værdien alle kilder til indtag (mad, 

drikkevand, luft, jord etc.). Samtidig understregede 

ekspertgruppen, som fastsatte børne-PTWI-værdien, at man 

burde undgå overskridelser heraf. 

Imidlertid har vi ikke det fornødne grundlag til at be

regne børns blyindtag. Vi mangler en undersøgelse af, 

hvad børn i forskellige aldersgrupper spiser . 

Antages det, at små børn får den kost som Forbrugersty 

relsen anbefaler - at fordelingen på de forskellige lev

nedsmiddelgrupper er som anbefalet af Forbrugerstyrel

sen, og kombineres disse tal med de blyindhold, der er 

fundet i de forskellige levnedsmiddelgrupper , kan det 

gennemsnitlige blyindtag for et barn på 10 kg beregnes 

til 45 µg pr. uge . Samme beregningsmetode (47) gav i 

1980 en indtagelse på 100 µg pr. uge . Dette fald især må 

tilskrives nedsættelsen af blyindholdet i benzin. 

3.3 Cadmium 

De fundne cadmiumindhold i levnedsmidlerne skal ses i 

lyset af miljøbelastningen med stoffet. Tilførsel af 

cadmium til afgrøder foregår både via absorption gennem 

rødder og via atmosfærisk nedfald. Via planterne optages 

stoffet i dyr. 

Cadmiumoptagelsen via rødderne afhænger af jordbundsfor

hold, som f.eks. surhedsgrad samt af plantens vandopta

gelse . Megen nedbør i et år vil derfor betyde tilførsel 

af relativt meget cadmium til planterne via rødderne. 

Dette er vist for cadmium i hvede (48). Tilførsel af 
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cadmium til landbrugsjord som følgestof i handelsgødning 

er principielt en kilde til stoffet i planter. Imidler

tid vil tilførslen af cadmium via gødningen, i forhold 

til jordens øvrige cadmiumindhold, være marginal i pe

rioden 1977-1987, som Levnedsmiddelstyrelsens undersø

gelser dækker. På længere sigt vil tilførsel af cadmium 

med gødning og slam fra rensningsanlæg til landbrugsjor

den kunne medføre stigende cadmiumindhold i vores lev

nedsmidler. 

Nedfaldet af cadmium fra luften i Danmark er undersøgt 

ved hjælp af mosser som moniteringsorganismer for perio

den 1980-85 (43). Nedfaldet påvirker såvel planternes 

umiddelbare cadmiumindhold som jordens samlede indhold 

på længere sigt. Resultaterne viste, at nedfaldet i dan

ske landdistrikter er uforandret i den nævnte periode. 

En samlet bedømmelse tyder på stort set uændret tilfør

sel af cadmium til dansk landbrugsjord i undersøgelses

perioden. Dog vil der være mulighed for år til år varia

tioner i jordens bidrag på grund af såvel uens nedbørs

forhold som varierende jordbundsforhold på afgrødernes 

dyrkningssteder. Det kan således forventes, at cadmium

niveauet i danske levnedsmidler er uændret over det sid

ste 10-år. 

3.3.1 Gennemgang af resultaterne 

I tabel 3.3 er vist nogle udvalgte resultater for cad

mium i forskellige levnedsmidler. Ar til år svingninger 

ses for f.eks. oksenyre, salat og hvedemel. Cadmiumind

holdet i nyrer fra gamle dyr er højere end i nyrer fra 

unge dyr (49). Da resultaterne ikke er sorteret efter 

dyrenes alder, kan variationen mellem årene skyldes uens 

aldersfordeling årene imellem. Drikkevarer og frugt er 

ikke vist i tabel 3.3 . Disse gruppers cadmiumindhold 
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Tabel 3.3: CADMIUM i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987 samt fra tidligere 
gennemførte undersøgelser. Alle resultater er 
aritmetiske gennemsnitsindhold . Tal i paren
tes ligger under detektionsgrænsen, og det 
anførte tal er den fundne måleværdi. 

Gennemsnitsindhold , µg i g frisk vægt 

Levnedsmiddel 1983 1984 1985 1986 1987 Tidligere resul-

Oksenyre 

Svinelever 

Oksekød 

Svinekød 

Kartofler . danske 
og import 

Gulerod 

Salat, dansk 
og import 

Rugbrød, 
alle sorter 

Hvedebrød, 
alle sorter 

Havregryn 

Ris , alle sorter 

Rugmel 

Hvedemel 

Skrubber 
(hovedfarvande) 

Torskelever 

Torskefilet 

0 ,49 0 , 88 

0,067 0,058 0,072 

0,009 

0,019 

0,036 0,033 0,022 0,025 0,021 

0,052 

0,053 

0,020 

0,039 

0,022 

0,016 

0 ,042 

----------------- -- ----------------

0,033 

0,034 

0,064 

0,011 

0 ,039 

0,008 

0,043 0,033 

0,014 0,025 

0,033 0.023 

0 .044 0.048 
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tater samt årstal 

I ,0 

0,069 

0,013 

0 ,010 

0,02 6 

0,043 

0,024 

0,025 

0,045 

(1981) 

( 1980) 

(1980 J 

(1977 - 80) 

(1981 - 82) 

--------------------
0,029 

0,067 

0,037 

0 ,05 2 

0 , 01 2 

0 , 083 

0.017 

()981 - 82) 

(1973 - 75) 



Figur 3.3: Cadmium i levnedsmidler fra overvågnings
perioden 1983-87 afsat mod cadmiumindholdet i 
samme levnedsmidler fundet ved tidligere un
dersøgelser, jf. afsnit 3 . 3 . 1. De afsatte 
punkter er aritmetiske gennemsnitsindhold af 
cadmium i enkelt-levnedsmidler . Gennemsnit, 
der ligger under detektionsgrænsen, er ikke 
medtaget. Den stiplede linie på figuren er 
halveringslinien. 
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ligger mellem 1-10 µg pr . kg og er uforandret over 

årene. 

Figur 3 . 3 viser overvågningssystemets resultater 1983-87 

for cadmium afsat mod de tilsvarende resultater opnået 

ved tidligere gennemførte kortlægningsundersøgelser. 

I modsætning til bly tyder resultaterne ikke på, at cad

miumniveauet i levnedsmidler generelt er faldet gennem 

det sidste 10-år. Tyngden i punktsværmen på figur 3.3 

ligger således tættere på halveringslinien end tilfældet 

er for bly. 

3.3.2 Vurdering af indtaget 

I 1989 fastsatte en ekspertgruppe under FAO/WHO en mid

lertidig tolerabel ugentlig indtagelse, PTWI, for cad

mium på 7 µg/kg legemsvægt for levnedsmidler og drikke 

vand (50). For en person på 70 kg giver det 490 µg pr . 

uge. 

I tabel 3.4 er den gennemsnitlige daglige cadmiumindta

gelse beregnet til 19,5 µg. Det svarer til 137 µg pr. 

uge og udgør ca. 30% af PTWI-værdien. Som for bly er der 

forskel i de beregnede indtag for mænd og kvinder. Ser 

man på 95% fraktilen udgør indtaget ca. 50% af PTWI-vær

dien. Selv om det af figur 3.3 fremgår, at cadmiumni- . 

veauet de sidste 10 år har ligget ret konstant, er det 

vigtigt fortsat at foretage en overvågning, fordi cad 

miumindtaget via kosten er stort, når det sammenlignes 

med PTWI - værdien . 
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Tabel 3.4: Gennemsnitligt dagligt indtag af CADMIUM for
delt på levnedsmiddelgrupper samt gennemsnit, 
minimum, maksimum og fraktiler for cadmium
indtaget. 

Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Cadmiumindhold <x) Cadmiumindtag 
gruppe indtag (x) (vægtet) 

g/ dag µg / g µg/dag 

Konsun»nælk og 
( I .> mælkeprodukter 426 -

Ost og osteprodukter 50 - ( I J 

Korn og kornprodukter 227 0.026 5,8 

Gnt•ntsager og 
grøntsagsprodukter 270 U.025 f,. 7 

Frugt og 
frugtprodukter 1 51, 0.003 0.4 

Kød c>g kødprodukter 107 U,019 2. I 

Fisk og fiskeprodukter 26 U.013 0,3 

Fjerkræ og 
f j e rkræpn1dukter 1 J U.029 0,4 

Æg og ægprodukter 36 0 .0 11, 0,5 

Fedtstoffer og 
fedtstofprodukter /9 0,00) 0,2 

Sukke i-, honning og 
sukkerva1-e r ,,,, 0,008 0.4 

Drikkevarer 1653 0.002 2,7 

Kosten t0talt 19, 5 

<Il • . Btclragp1- med m11Hlrf' PIHI 0.1 ·: ;if ,let tt'tillP indt.ig. 

(x) 

r------------------- ·- ... - . --------------------, 

% af alle Indtaget af cadmium pg / dag 
25 

Alle Mænd Kvinder 
20 

Gns. 20 23 16 
15 

Min. 6 7 6 
10 

Maks . 64 64 44 

5 
0 . so F 18 22 16 

10 20 )J 40 ~-0 
0 . 90 F 28 32 22 

~tg/dag 0 .9 5 F 32 36 25 
- - ···--···-
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3.4 Kviksølv 

Kviksølv findes helt overvejende i levnedsmidler fra hav 

og ferskvand, altså i fisk. Kviksølv i øvrige levneds 

midler er kun punktvis forekommende enten som følge af 

en industriel forurening eller som følge af ulovlig brug 

af kviksølvbejdset såsæd til dyrefoder (34). 

De særlige forureningssituationer med kviksølv i fisk 

fra Øresund (51) samt fra fiskeriforbuds-områderne ved 

Harboøre Tange (52) og ud for Københavns Havn ligger 

uden for overvågningssystemets rammer , og omtales derfor 

ikke nærmere her . 

Tabel 3.5: KVIKSØLV i konsumfisk fra hovedfarvandene. 

Fiskeart 

Rødspætte 

Skrubber 

Sild 

To r sk 

Torsk . leve1· 

Overvågnings systemets resultater er fra 
1983-84, tidligere r&sultater er angivet med 
årstal og reference . Alle resultater er arit
metiske gennemsnitsindhold . Tal i parentes 
ligger under detektionsgrænsen, og den an 
førte værdi er den fundne måleværdi. 

Østersøen 

0 . 13 

0,075 

0 . 08 

0 .0 27 

0 ,0) 

0, 17 

0 . 07 

0,093 

(0 ,0 2 ) 

Gennemsnitsindhold , pg / g frisk vægt 

Kattegat 

0 . 041 

0 . 054 

0.050 

0 . 07 

0.033 

0.06 

0 . 048 

0.06 

0 , 042 

(0 , 01 ) 
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Nordsøen 

0 ,037 

0.029 

0. I 9 

0.0 23 

0.04 

0 , 051 

0.07 

0 , 03 2 

(0 .0) ) 

Prøveudtagnings~r 

198)-84 

1979 

1983 - 84 

1979 

1973-75 

1983 - 84 

1973 - 75 

1983-84 

1973 - 75 

1983 - 84 

197 3- 75 

( 54) 

( 54) 

< 33 J 

(33) 

(33) 

( ))) 



Ud over disse situationer findes kviksølv kun på meget 

lavt niveau, ofte under 1 µg/kg levnedsmiddel. 

3.4.1 Gennemgang af resultaterne 

I tabel 3.5 er vist resultaterne for kviksølv i fisk fra 

hovedfarvandene. Tabellen viser, at kviksølvindholdet i 

skrubber varierer efter fangstlokalitet, hvilket er be

skrevet tidligere (53). Desuden er kviksølvindholdet i 

torsk og torskelever fra Østersøen højere end fra de 

øvrige farvande . Ved sammenligning med de anførte ældre 

data synes der at være højere kviksølvindhold i skrub

ber, torsk og torskelever fra Østersøen udtaget i over

vågningsperioden 1983-84. Aldersfordelingen af prøvema

terialet er dog ikke kendt, og forskellige fordelinger 

heri kan forklare de tilsyneladende højere resultater 

fra 1983-84. Dette forhold bør følges nøje ved det fort

satte overvågningsprogram . 

I tabel 3.6 er vist kviksølvindholdet i andre udvalgte 

levnedsmidler. Tabellen viser, at indholdet i såvel 

nyrer og lever som kød af kylling og svin er på et lavt 

niveau i overvågningsper1oden. I 1973 og de følgende år 

fandtes høje værdier i svinenyrer på grund af ulovlig 

brug af kviksølvbejdset såsæd til foderkorn (34). Brug 

af kviksølvholdige bejdsemidler er stadig tilladt til 

visse formål, men forbruget er stærkt aftaget i 1980"er

ne. Dette skyldes, at anvendelsen af bejdsemidler uden 

kviksølv er steget . 

De fundne kviksølvindhold i grønkål ligger noget over 

indholdet i andre bladgrøntsager (-0.005 mg/kg) og tyder 

på en konstaterbar, men meget ringe atmosfærisk afsæt

ning af dette metal. 
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Tabel 3.6: KVIKSØLV i udvalgte levnedsmidler fra over
vågningsperioden 1983-1987 samt fra tidligere 
gennemførte undersøgelser. Det a~itmetiske 
gennemsnitsindhold er angivet med x, og det 
maksimalt fundne med maks. Tal i parentes 
ligger under detektionsgrænsen, og det anfør
te tal er den fundne måleværdi. 

Alle resultater i µg/g frisk vægt 

Levnedsmiddel 1983 1984 1985 1986 1987 Tidligere resultater 
samt årstal 

-
Svinenyre 1- X (0,005)(0,015) 0,009 0 ,010 0,007-0,026 (1973-82) 

0,030-1,8 maks. 0, 10 0, 16 0,27 0 , 15 

-
Kylling, X (0.014) (0,004) 0.004-0,040 

0,013-0,080 

0,001-0,020 (1973-80) 

0,007-0,060 

0,004 - 0,012 

lever 
maks . 0,051 0,015 

Svinekød X (0,004) 

maks. 0, 023 

Kylling X (0 ,001) 

maks. 0,007 0,010-0,040 

Champignon 

Grønk/\1 

X 

X (0.012) 

3.4.2 Vurdering af indtaget 

0.014 

0,007 

0,06 

I 1972 fastsatte en ekspertgruppe under FAO/WHO en PTWI

værdi for kviksølv totalt på 5 µg pr. kg legemsvægt, 

hvoraf højst 3,3 µg pr. kg legemsvægt må være methyl

kviksølv (45). For en person på 70 kg giver det 350 µg 

kviksølv totalt pr. uge og heraf er 230 µg som methyl

kviksølv. I fisk findes kviksølv næsten udelukkende som 

methylkviksølv, mens kviksølvindtaget fra andre levneds

midler overvejende består af uorganisk kviksølv. 

Beregningen af voksnes indtagelse af kviksølv fremgår af 

tabel 3 . 7. Den dominerende kilde er fisk og fiskeproduk-
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Tabel 3.7: Gennemsnitligt dagligt indtag af KVIKSØLV 
fordelt på levnedsmiddelgrupper samt gennem
snit, minimum, maksimum og fraktiler for 
kviksølvindtaget. 

Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Kviksølvinclholdtx) Kviksølv"ndtag 
gruppe indtag (x) (vægtet) 

g/ dag µg / kg µg/dag 

Konsumrn."l'l k og 
mælkeprodukter 426 0,4 0, 18 

Ost og osteprodukter 50 0,8 0,04 

Korn og kornprodukter 227 8,3 1 ,88 

Grøntsager og 
grøntsagsprodukter 270 3,3 0,89 

Frugt og 
ft·ugtprodukter 154 I , 5 0 ,2 3 

Kød og kødprodukter 107 2,3 0,25 

Fisk og fiskeprodukter 26 96 2,50 

Fjerkræ og 
fjerkræprodukter 13 2.0 0.03 

Æg og ægprodukter 36 2 ,4 0,08 

Fedtstoffer og 
fedtstofprodukter 79 0 , 7 0,06 

Sukker. honning og 
( 1 ) sukkerva1·er 44 -

Drikkevarer 1653 0,2 0,35 

Kosten totalt t, .5 

t 1) "d . . 81 rager med m1ndre end 0 . IZ af det totalP indtag . 

% af all e l11dtaget af kviksølv. µg / dag 

(x) 

Alle Mænd Kvinder 

pg/dag 

105 

Gns . 

Mi11 . 

Ma ks . 

0 . 50 

0 . 90 

0 . 95 

7 

60 

F 5 

F 12 

F 15 

8 5 

60 33 

6 4 

14 9 

17 12 



ter. Det næststørste bidrag stammer fra korn og kornpro

dukter. Fra fisk og fiskeprodukter fås et dagligt indtag 

på 2,5 µg methylkviksølv, og det giver 17,5 µg pr. uge, 

altså langt under PTWI-værdien for methylkviksølv. Kvik

sølvindholdet i fisk omregnes til totalt kviksølv ved at 

gange med 3/2. Det samlede kviksølvindtag bliver da 55 

µg pr. uge. Det udgør ca. 16\ af PTWI-værdien. Ser man 

på 0,95-fraktilen og regner med, at det forøgede kvik

sølvindtag hidrører fra et stort indtag af fisk, kommer 

man op på ca. 45\ af FTWI-værdien. Der er altså ikke 

nogen risiko for en overskridelse af PTWI. 

3.5 Arsen 

I havets fødekæde omdannes uorg/\nisk arsen til organiske 

former, hove·dsagelig arsenobetain. Denne forbindelse 

dominerer også i fisk . Arsenobetain er - i modsætning 

til uorganisk arsen - relativt ikke-toksisk for menne

sker. 

En tilsvarende omdannelse af uorganisk arsen finder næp

pe sted i levnedsmidler fra landmiljøet. Her tilføres 

arsen i ringe omfang ved atmosfærisk nedfald, der har 

været uforandret gennem 1980-85 (43) . Jordens indhold af 

arsen har normalt kun ringe kvantitativ betydning for 

afgrødens indhold, men ved stigende koncentration af 

arsen i jorden ses dog stigende indhold også i afgrøder 

( 55). 

3.5.1 Gennemgang af resultaterne 

Arsen forekommer i højeste koncentrationer i fisk og 

dernæst i fjerkræ . I vegetabilske samt i animalske lev

nedsmidler i øvrigt er indholdene lave. En ringe atmos

færisk afsætning af arsen giver sig dog til kende i 
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bladgrøntsagernes lidt højere arsenindhold i forhold til 

øvrige grøntsager. 

I tabel 3.8 er vist resultater for arsen i fisk fanget i 

forskellige farvande i overvågningsperioden samt resul

tater fra tidligere undersøgelser. Resultaterne viser 

forskellige arsenindhold i samme fiskearter fra forskel

lige farvande. Dette kan begrundes i dyrenes biologi, 

herunder deres udbredelse som funktion af saltholdighed 

(54), men kan også være begrundet i særlig arsenbelast-

ning af visse havområder. På 

det vanskeligt at udskille 

grund af disse forhold er 

sammenlignelige 

rialer fra 1979 hhv. 1983-84 for rødspætter og 

prøvemate

skrubber 

med henblik på at bedømme en tidsmæssig udvikling af 

arsenindholdet. Resultaterne ligger dog på sammenligne

lige niveauer, og det er næppe sandsynligt, at arsenbe

lastningen i havmiljøet er ændret væsentligt på de fem 

år, der er imellem de to prøvetagninger. 

Tabel 3.8: ARSEN i konsumfisk fra hovedfarvandene. Over
vågningssystemets resultater er fra 1983-84, 
tidligere resultater er angivet med årstal og 
reference. Alle resultater er aritmetiske 
gennemsnitsindhold. 

Gennemsnitsindhold, µg / g frisk vægt 

Fiskeart Østersøen Kattegat Nordsøen Prøveudtagnings~r 

Rødspætte 

Skrubbe 

Sild 

Torsk 

Torske
lever 

0,89 

I .8 

0,(>6 

2.3 

7 .4 

5.5 

2.7 

3,5 

I • 7 

5.7 

3 , 8 
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7.3 

I 2 

.5 .0 

2.2 

5.3 

5 . b 

1983-84 

1979 

1983 ·-84 

1979 

1983 - 84 

1983 - 84 

1983-84 

l 54 J 

( 54) 



Tabel 3.9: ARSEN i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987 samt fra tidligere 
gennemførte undersøgelser. Alle resultater er 
aritmetiske gennemsnitsindhold. Tal i paren
tes ligger under detektionsgrænsen, og det 
anførte tal er den fundne måleværdi. 

Gennemsnitsindhold, µg / g frisk vægt 

Levnedsmiddel 1983 1984 1985 1986 1987 Tidligere resultater 
samt årstal 

Kylling 

Kyllingelever 

Bordvin 

0 ,034 

0.051 

0.015-0,049 

0 . 007-0,059 

0,007 

(1978-80) 

Ris. hvide 

Hvedemel 

Kartofle1· 

Grønkål 

Vindruer 

Æbler 

0, 24 

l0,007) 

0,007 

0, 17 

l0.018> 

0.015 (0,005)(0,011) 0.02 

0,026 

0.005 

0,004 

0,016 

0 . 010 

0, 19 

0 . 028 

0,018 

I tabel 3.9 er vist et udvalg af resultater for arsen i 

andre levnedsmidler end fisk. Kyllingekød og -lever 

indeholder mere arsen end andre kødtyper. Dette kan for

klares ved anvendelse af fiskemel i foderet. Arsenhol

dige vækstfremmende stoffer, der er tilladt anvendt i 

kyllingefoder i udlandet, er ikke tilladt i Danmark 

( 56) . 

Ris indeholder usædvanlig meget arsen i forhold til 

andre kornsorter og vegetabilske levnedsmidler i øvrigt. 

En forureningssituation eller naturligt forekommende 

høje arsenindhold i jorden i produktionslandene kan for

klare dette forhold, der bør følges fremover. 
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Arsenforbindelser blev tidligere anvendt i Danmark som 

svampebekæmpelsesmiddel på frugt, men er nu forbudt. Vin 

og importeret frugt viser heller ikke tegn på brug af 

dette middel i udlandet. 

3.5.2 Vurdering af indtaget 

En ekspertgruppe under FAO/WHO har i 1983 fastsat en 

PMTDI (Provisorisk Maximal Tolerabel Daglig Indtagelse) 

på 2 µg arsen pr . kg legemsvægt pr . dag (57). Det svarer 

til 140 µg arsen pr. dag for en person på 70 kg. I vur

deringen har man ikke inkluderet fisk, fordi arsen i 

fisk overvejende findes som den organiske forbindelse 

arsenobetain, som anses for at være ugiftig for menne

sker. Det øvrige arsen findes som andre organiske former 

samt uorganisk arsen. I forskellige fisk varierer denne 

fraktion fra 5 til 15% af totalindholdet . 

Af tabel 3.10 fremgår, at det samlede arsenindtag minus 

indtaget fra fisk udgør 32 µg/dag, hvilket svarer til 

ca. 25% af PMTDI. På grund af arsens hurtige udskillelse 

vil det ikke have nogen større betydning. Regner man 

med, at 15% (værste tilfælde) af arsenindtaget fra fisk 

er uorganisk arsen, udgør arsenindtag ikke mere end 1/3 

af PMTDI. Under hensyn til det høje arsenindtag hos en 

mindre del af befolkningen (ivrige fiskespisere), er det 

dog af vigtighed nærmere at få bestemt, om der er risiko 

for, at der sker stor overskridelse af PMTDI for uorga

nisk arsen hos disse mennesker. 

I 1989 har en anden ekspertgruppe under FAO/WHO ændret 

PMTDI til 15 µg pr. kg legemsvægt pr. dag (SO). Denne 

nye PMTDI-værdi er dog ikke inddraget i denne rapport, 

da Levnedsmiddelstyrelsen ikke anser, at der ud fra de 

fremkomne data er grundlag for at ændre PMTDI. 
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Tabel 3.10: Gennemsnitligt dagligt indtag 
delt på levnedsmiddelgrupper 
·snit, minimum, maksimum og 
arsenindtaget. 

af ARSEN for
samt gennem

fraktiler for 

Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Arsenindhold (;) Arsenindtag 
gruppe indtag (x) (vægtet-) 

g/dag µg i g µg/dag 

Konsummælk og 
mælkeprodukter 426 0.007 2,8 

Ost og osteprodukter so 0,021 1, 1 

Korn og kornprodukter 227 0,037 8,3 

Grøntsager og 
grøntsagsprodukter 270 0.019 5, 1 

Frugt og 
f t·ugtprodukter 154 0.007 I, 1 

Kød og kødprodukter 107 0,024 2,6 

Fisk og fiskeprodukter 26 3.3 86 

Fjerhæ og 
fjerkræprodukter 13 0,090 1 , 2 

Æg og ægprodukter 36 0,006 0,2 

Fedtstoffer og ( 1 ) fedtstofprodukter 79 -

Sukker, honning og ( 1 ) sukkervarer 44 -

Drikkevarer 1653 0.006 9,7 

Kosten totalt 118 

( l) B'd d . 0 1' . i rager me mindre end , Z af det totale indtag. 

% af alle Indtaget af arsen. µg / dag 

-
(x) 

Alle Mænd Kvinder 

500 

µg/dag 

110 

Gns. 

Min . 

Maks . 

0 . 50 

0 . 90 

0.95 

118 

5 

1440 

F 87 

F 233 

F 313 

139 96 

8 5 

1430 1440 

102 75 

283 190 

394 248 



3.6 Nikkel 

Nikkel tilføres afgrøder via nedfaldet fra atmosfæren 

(42) samt ved absorption fra jorden og regnes for et es

sentielt sporstof for planter (58). Det atmosfæriske 

nedfald af nikkel er aftaget med 34% fra 1980 til 1985 i 

danske landbrugsområder (43). Landbrugsjordens indhold 

er vigende (59), men faldet fra 1983-87 er så ringe, at 

det næppe slår igennem i afgrødernes nikkelindhold. Nik

keltilførslen til danske afgrøder bedømmes samlet til at 

være faldende. 

Med etableringen af overvågningssystemet i 1983 har Lev

nedsmiddelstyrelsen påbegyndt en systematisk indsamling 

af data vedrørende nikkelindholdet i danske levnedsmid

ler. Tidligere viden var hovedsagelig baseret på uden

landske data (60), der viste at indholdet af nikkel va

rierer betydeligt mellem forskellige levnedsmidler. Hav

regryn, friske og visse tørrede grøntsager samt hvede 

fandtes at indeholde meget nikkel. 

En bedømmelse af eventuelle ændringer i danske levneds

midlers nikkelindhold kan derfor kun foretages indenfor 

overvågningsperioden 1983-87. 

3.6.1 Gennemgang af resultaterne 

Overvågningssystemets resultater viser stor år til år 

variation for samme levnedsmiddel, og det omtalte fald i 

tilførslen, især på grund af det mindre atmosfæriske 

nedfald, kan ikke genfindes i overvågningssystmets re

sultater. 

I tabel 3.11 er vist et udvalg af overvågningssystemets 

resultater. Udvalget illustrerer dels variationen i nik

kelindholdet mellem levnedsmidler , dels mellem gentagel

ser af undersøgelser af samme levnedsmiddel over årene. 

1 11 



Tabel 3.11: NIKKEL i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987. Alle resultater er 
aritmetiske gennemsnitsindhold. Tal i paren
tes ligger under detektionsgrænsen, og det 
anførte tal er den fundne måleværdi. 

Levnedsmiddel 

Svinelever 

Kalvelever 

Oksekød 

Svinek111d 

Kartofler 

Gulerod 

Tomat 

Agurk 

Bønner 

Ærter 

Grønkål 

Salat 

Hindbær 

Pærer 

Æbler 

Bordvin 

01 

Juice , grøntsag 

Ris, hvide 

Hvedemel 

Rugmel 

Byg kerner 

Havregryn 

Franskbrød 

Rugbrød 

1983 

(0,034) 

0 ,059 

0 , 098 

0,35 

0 , 16 

0,090 

0,32 

0,85 

Gennemsnitsindhold, µg / g frisk vægt 

1984 

0,064 

0, 12 

0 , 077 

0,093 

0,050 

0, 18 

0, 17 

0,030 

0, 15 

0,21 

112 

1985 

0,024 

0,080 

0 , 18 

0 , 12 

0 , 021 

0.45 

0,33 

0,45 

0 , 29 

1 ,8 

1986 

(0,030) 

0,049 

0,069 

0,049 

0 ,090 

0,035 

0, 11 

0,22 

0 , 15 

0 ,024 

0, 16 

1987 

0,048 

0, 11 

0,047 

0,023 

0 , 14 

0 , 35 

0 , 14 

0,34 

0, 19 

I ,3 

0,30 



Tabel 3.12: Gennemsnitligt dagligt indtag 
delt på levnedsmiddelgrupper 
snit, minimum, maksimum og 
nikkelindtaget. 

af NIKKEL for
samt gennem

fraktiler for 

Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Nikkelindhold (x) Nikkelindtag 
gruppe indtag <x> (vægtet) 

g/dag µg / g µg / dag 

Konsununælk og 
mælkeprodukter 426 0,015 6,4 

Ost og osteprodukter so 0,084 4,2 

Korn og kornprodukter 227 0,23 S 1 , 2 

Grøntsager og 
grøntsagsprodukter 270 0, I I 28,5 

Frugt og 
frugtprodukter 154 0 , 052 8 , 0 

Kød og kødprodukter 107 0, 11 12,2 

Fisk og fiskeprodukter 26 0 ,084 2,2 

Fjerkræ og 
fjerkræprodukter 13 0,061 0,8 

Æg og ægprodukter 36 0, 13 4,6 

Fedtstoffer og 
fedtstofprodukter 79 0 , 14 li ,0 

Sukker, honning og 
sukkervarer 44 0 ,36 15,7 

Drikkevarer 1653 0 , 033 54,0 

Kosten totalt 199 

% af alle Indtaget af nikkel µg / dag 
25 

(xJ 

All e Mænd Kvinder 

al 
Gns. 199 225 175 

15 
Min . 36 60 36 

10 Maks . 913 871 913 

5 0 . 50 F 190 215 168 

0 . 90 F 30 2 336 265 
100 200 300 4()') <;!X) 

pg / dag 0 .95 F 353 399 306 
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Kornprodukterne, bælgplanter samt visse arter bær- og 

spisefrugt har de højeste nikkelindhold. Fisk samt en

keltstående levnedsmidler med erkendt høje nikkelindhold 

f.eks. kakao, diverse tørrede bønnesorter og nødder 

(60), indgår ikke i overvågningen. Disse er dog inklude

ret i beregningen af den samlede indtagelse v.h.a . data 

fra andre kilder. 

3.6.2 Vurdering af indtagelsen 

Den omtalte betydelige år til år variation bidrager med 

en vis usikkerhed ved estimering af den daglige nikkel

indtagelse. I tabel 3.12 er vist beregningen af indta

gelsen, der er på ca . 200 µg/dag. Tabellen viser bl.a., 

at 10% af hele befolkningen, og 5% af kvinderne, ind

tager mere end 300 µg nikkel pr. dag. 

Med henblik på at nedsætte nikkelallergikeres nikkelind

tagelse har Levnedsmiddelstyrelsen tidligere udsendt en 

pjece med kostråd (61). 

Overvågningssystemets resultater giver anledning til, at 

Levnedsmiddelstyrelsen nu vurderer om disse kostråd bør 

ændres. 

3.7 Selen 

Selen er et nødvendigt sporstof for dyr og mennesker, 

men det er tvivlsomt, hvorvidt stoffet er nødvendigt for 

planter (55). Selen tilføres planter via rødderne. Jor

dens selenindhold er derfor kilde til selenindhold i 

planter samt, via foderet, også i dyr. 

I Danmark er det desuden tilladt at tilsætte selen til 

fuldfoderblandinger bl . a . beregnet til dyr, hvis kød 

bruges til konsum (56). Tilsætningen på 5 mg/kg er fast

sat for at undgå mangelsymptomer i dyrene . Tilsætningen 

af selen til fuldfoder har fundet sted siden 1975 (62) 
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og sikrer, som supplement til foderets naturlige selen

indhold, et stabilt selenniveau i dyrene mellem årene. 

3.7.1 Gennemgang af resultaterne 

I tabel 3.13 er vist et udvalg af selenresultater fra 

overvågningsarbejdet. Selenindholdet er uens fordelt 

mellem forskellige levnedsmidler. Mest selen finder man 

i fisk og æg og dernæst i kød og indmad. Frugt og drik

kevarer indeholder mindst selen, jf. tabel 3.14 . Ind

holdet af selen er tidligere undersøgt i kød og indmad 

samt i kornprodukter (34,36). 

Resultaterne viser desuden, at dansk okse- og kalvekød 

indeholder mindre selen end importeret kød, medens får 

og lam, der antages at gå på friland uden selentilskud i 

foderet, indeholder ganske lidt selen. Indmad indeholder 

meget selen og er på niveau med tidligere fundne resul

tater. 

Melsorternes indhold varierer noget mellem årene og kan 

afspejle en varierende tilblanding af udenlandsk mel, 

der tidligere er vist at indeholde mere selen end dansk 

( 36). 

3.7.2 Vurdering af indtaget 

Tabel 3.14 viser den beregnede selenindtagelse 

kosten. Det gennemsnitlige indtag er tæt ved de 50 

der anbefales ved planlægning af kost til voksne 

med 

~·g. 
( 21). 

Et par procent af kvinderne og mindre end 11 af mændene 

indtager mindre end 20 µg, som er den nedre grænse for 

selenindtag, når enkeltpersoners kost skal vurderes 

(21) . Ved langvarigt indtag herunder er der risiko for 

mangelsymptomer. 
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De levnedsmiddelgrupper, der bidrager mest til selenind

taget, er kød (23%), mælk og ost (19%), æg (18%), cerea

lier (15%) og fisk (15%). De bedste selenkilder er fisk, 

æg og kød, som svarer for kun 16% (1,5%, 2,3% og 12%) af 

gennemsnitskostens energi, men hele 56% af selenindhol

det. 

Tabel 3.13: SELEN i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987 samt fra tidligere 
gennemførte undersøgelser. Alle resultater 
er aritmetiske gennemsnitsindhold. Tal i 
parentes ligger under detektionsgrænsen, og 
det angivne tal er den fundne måleværdi. 

Levnedsmiddel 

Oksekød, dansk 

Oksekød, import 

Kalvekød, dansk 

Ka 1 ve kød, import 

Filr og lam 

Kyllingelever 

Svinelever 

Svinenyrer 

Hvedemel 

Rugmel 

Ris 

Franskbrød 

Rugl>l'Ød 

Rødspætter 

Torsk 

Torskelever 

Æg 

1983 

(0,004) 

0,43 

2,0 

(0,008) 

(0,001) 

0, 12 

1984 

0,38 

0,040 

0,040 

0 .30 

0 .28 

0, 94 

Gennemsnitsindhold, µg/g frisk vægt 

1985 

0,99 

2,0 

0.030 

(0,016) 

0.14 

0,24 
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1986 

0,049 

0,085 

0.033 

0, 10 

0,54 

(0.014) 

0,025 

1987 

0 ,54 

2,2 

0.016 

0.016 

0,090 

Tidligere resultater 
samt årstal 

0,084-0,11 

0,056-0,060 

0,54-0,60 

0,17-0.48 

1. 9-2 . 1 

0.006 

0,006 

( 1977-80) 

(1976-80) 

(1981-82) 



Tabel 3.14: Gennemsnitligt dagligt indtag af SELEN for
delt på levnedsmiddelgrupper samt gennem
snit, minimum, maksimum og fraktiler for 
selenindtaget. 

Selenindtag Levnedsmiddelgruppe Levnedsmiddel- Selenindhold (X) 

gruppe indtag (;) (vægtet) 
g/dag µg / g 11g/ dag 

Konsununælk og 
mælkeprodukter 426 0 ,OIJ 5,7 

Ost og osteprodukter so 0,082 4. I 

Korn og kornprodukter 227 0,0)4 7,8 

Grøntsager og 
grøntsagsprodukter 270 0,011 ),0 

Frugt og 
frugtprodukter 154 0,002 0,4 

Kød og kødprodukter 107 0,09) 10,0 

Fisk og fiskeprodukter 26 0,29 7,8 

Fjerkræ og 
fjerkræprndukter I) 0 , 14 I ,8 

Æg og ægprodukter )6 0,25 9, I 

Fedtstoffer og 
fedtstofprodukter 79 0,007 0,5 

Sukker, honning og 
sukkervarer 44 0,004 0.2 

Drikkevarer 165) 0,001 1 ,0 

Kosten totalt SI ,4 

% af alle Indtaget af selen, µg / dag 
25 

-
(X) 

Alle Mænd Kvinder 
:a) 

Gns. SI 60 4) 

15 
Min . 12 IS 12 

10 Maks . 204 188 204 

5 0.05 F 28 )4 25 

0 0. 10 F )2 )9 29 
0 20 40 60 00 l (Y) 

µg/dag 0.50 F 50 60 4) 
·--------- · 
11 '7 



3.8 Chrom 

Chrom i iltningstrinnet +3 er et essentielt sporelement 

for mennesker og dyr, men ikke for planter. Ved neutral 

surhedsgrad i jorden optages krom kun i ringe omfang i 

planter, hvis indhold dog stiger med øget koncentration 

i jorden (55). 

Chrom tilføres også planter via atmosfærisk nedfald . Ved 

kortlægning med mosser er der fundet en stigning i ned

faldet i Danmark fra 1980-85 på 41%. Nedfaldet af chrom 

lå i 1985 6 gange over cadmium, men 12 gange lavere end 

blynedfaldet (43). 

Chrom i iltningstrinnet +6 er toksisk for både planter 

og dyr. Krom i denne form optages meget let i planter og 

kan muligvis forekomme efter udspredning af f.eks. spil

devand eller slam. Da chrom (+6) imidlertid kan reduce

res ved tilstedeværelsen af f.eks. organisk materiale, 

antages det, at den fremherskende form i biologisk ma

teriale er chrom (+3) (55). 

3.8.1 Gennemgang af resultaterne 

Tabel 3.15 gengiver et udvalg af overvågningssystemets 

resultater for chrom. Grønkål, spinat og hyldebær inde

holder 2-4 gange mere chrom end øvrige grøntsager og 

frugt. I kødgruppen viser kød og indmad nogenlunde ens 

niveau, men med nogen variation mellem årene. Brød ud

mærker sig ved at have større chromindhold end mel. 

Bordvine indeholder markant mere chrom end andre drik

kevarer. 

3.8.2 Vurdering af indtaget 

Tabel 3.16 viser den beregnede chromindtagelse med 

kosten. Det gennemsnitlige indtag er 50 µg, hvilket 
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svarer til den nedre grænse af det indtagsinterval på 

50-200 µg, der skønnes at være en tilstrækkelig og uska

delig daglig indtagelse af chrom (21,26,63). 

Medianindtaget er 45 µg. Det betyder, at lidt over halv

delen af den voksne befolkning indtager mindre end 50 

µg. Den sundhedsmæssige betydning heraf er ikke klar. 

Det hænger sammen med, at chrombehovet for optimalt hel

bred ikke er kendt, hvilket afspejler sig i det oven

nævnte skønnede indtagsinterval. Der hersker usikkerhed 

om niveauet er urealistisk højt (27). 

I USA indeholder kosten 5-150 µg chrom pr. dag (27), en 

variation der svarer nøje til vore resultater (jf. tabel 

3. 16) . 

Tabel 3.15: CHROM i udvalgte levnedsmidler fra overvåg
ningsperioden 1983-1987. Alle resultater er 
aritmetiske gennemsnitsindhold. Tal i paren
tes ligger under detektionsgrænsen, og det 
anførte tal er den fundne måleværdi. 

Gennemsnitsindhold, µg/g frisk vægt 

Levnedsmiddel 

Svinekød, som 
Oksekød 

1983 1984 

0,053 

1985 1986 1987 

0,038 

Svinelever 
Okselever 

0,023 0,054 0,029 

Spinat 
Grønkål 
Hyldebær 

Hvedemel 
Rugmel 
Franskbrød 
Rugbrød 

0,009 
0,009 

0,078 0,026 

0,085 
0,094 

0,081 
0,098 

0, 041 

0,025 
(0,009) 

0, 10 
0,076 

0,034 
0,058 

0,017 
0,015 

Bordvine 0,032 
Øl O, 009 

A1 o, 12 
Damørred 0,12 

11 9 



Tabel 3.16: Gennemsnitligt dagligt indtag 
delt på levnedsmiddelgrupper 
snit, minimum, maksimum og 
chromindtaget. 

af CHROM for
samt gennem

fraktiler for 

Levnedsmiddelgruppe 
gruppe 

Levnedsmiddel
indtag (x) 

g/dag 

Chromindhold lx) 
(vægtet) 

µg i g 

Chromindtag {xl 

µg / dag 

Konsununælk og 
mælkeprodukter 426 0,001 0,2 

Ost og osteprodukter 50 0,002 0, I 

Korn og kornprodukter 227 0,064 14,5 

Grøntsager og 
grøntsagsprodukter 270 0,012 3, I 

Frugt og 
frugtprodukter 154 0,010 I ,6 

Kød og kødprodukter 107 0 ,054 5 , 8 

Fisk og fiskeprodukter 26 0 , 066 I , 7 

Fjerkræ og 
f j e 1-kræprodukter I 3 0,054 0,7 

Æg og ægprodukter 36 0.007 0,3 

Fedt-stoffer og 
fedtstofprodukter 79 0,066 5,2 

Sukker, honning og 
sukkervarer 44 0,064 2,8 

Drikkevarer 1653 0 ,009 14 ,3 

Kosten totalt 50,3 

% af alle Indtaget af ch.-um. µg / dag 
25 

Alle Mænd Kvinder 
20 

Gns . 50 57 44 
15 

Min . 8 14 8 

10 
Maks. 164 164 160 

5 0 . 05 F 25 31 23 

0 -,\ 0. 10 F 29 35 26 0 120 ]"I ) 

µg/dag 0.50 F 45 51 39 
- ---- .. - ---

120 



3.9 Nitrat 

Adskillige faktorer har betydning for nitratindholdet i 

en afgrøde. De væsentligste er: Plantens art, tilført 

plantetilgængeligt kvælstof samt faktorer, der påvirker 

kvælstofomsætningen (lys/varme m.m.). 

3.9.1 Gennemgang af resultaterne 

Salat udviser stor årstidsvariation med hensyn til ni

tratindhold. Figur 3.4 viser, at månedsgennemsnittet 

svinger fra ca. 1200 mg/kg i juli til ca. 2600 mg/kg i 

december og januar. De maksimale indhold svinger til

svarende fra ca. 2600 mg/kg til 5000 mg/kg. 

Figur 3.4: Nitrat i hovedsalat. 
Resultater fra 1984-1988 fordelt på månederne 
januar-december. Figuren viser variations
bredde (min. - maks.) ~- og aritmetisk gennem
snit I af n enkeltresultater . 

Hovedsalat 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
I 

Jan n=38 

Feb n= 63 

Mar n=44 

Apr n=44 

Maj n=49 

Jun n=36 

Jul n=50 

Aug n=34 

Sep n=46 

0kt n = 42 

Nov n=63 

Dee n=57 

mg/kg 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
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Figur 3.5 viser derimod, at de årsgennemsnitlige nitrat

indhold i salat fra 1984-88 ligger stabilt omkring 2000 

mg/kg, hvorimod de højeste nitratindhold i salat varie

rer mellem årene. Tabel 3.17 viser fordelingen mellem 

danske og importerede salatprøver med indhold over 2000 

mg nitrat pr. kg. Blandt salatprøver med indhold over 

3500 mg nitrat pr . kg dominerer de danske. Dette kan 

skyldes, at importeret salat hovedsageligt stammer fra 

Holland, og at de hollandske grænser for drivhussalat er 

3500 mg nitrat/kg fra 1 . april til 1. november og 4500 

mg/kg fra 1 . november til 1 . april . Danmark har ikke 

tilsvarende grænser. Dog holder næsten alle danske sa

latprøver den hollandske vintergrænse på 4500 mg/kg. 

De fundne nitratindhold i de øvrige afgrøder 

porre, hvidkål og rødbede ses i figur 3.6 . 

kartoffel, 

Nitratind-

holdsniveauet viser nogen vari~tion men uden stigende 

eller faldende tendens gennem årene. 

Figur 3.5 : Nitrat i hovedsalat. 
Resultater for hele året for hvert af årene i 
ove rvågningsperioden 1984 - 1988 . Figuren v i ser 
variationsbredde (mi n.-maks.) --, aritmetisk 
gennemsnit I og 0,90 f r aktil x af n enkeltre 
sultater. 

Hovedsalat 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 

1984 " n = 96 

1985 V n = 102 
" 

1986 " n = 95 

1987 n= 123 

" 

1988 V n = 1SO 

mg/kg 

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 
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Tabel 3 . 17 : Fordeling af nitrat i dansk henholdsvis importeret hovedsalat fra 1984-88 i koncentrationsområdet 
2000-5000 mg nitrat pr . kg . 

1984 1985 1986 1987 1988 

DK imp . total DK imp . total DK imp . total 
(l ). DK(l) . DK imp . total imp . total 

Antal >2000 ppm 22 15 37 25 38 63 20 23 43 48 32 80 66 25 91 

Antal >2500 ppm 15 6 21 8 19 27 12 10 22 29 18 47 40 14 54 

Antal >3000 ppm 11 2 13 5 9 14 4 l 5 16 2 18 18 5 23 

Antal >3500 ppm 7 0 7 4 2 6 0 0 0 10 0 10 3 2 5 

Antal )4000 ppm 3 0 3 2 0 2 0 0 0 4 0 4 2 0 2 

Antal )4500 ppm l 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 2 l 0 l 

Antal )5000 ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 l 0 1 

Antal >5500 ppm 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

( l ) Dansk vintersalat er kun udtaget i 1987 og 1988 . 



Figur 3.6: Nitrat i kartofler, porre, hvidkål og rødbede 
for hvert af årene i overvågningsperiode n 
1984 - 1988 samt fra tidligere gennemført kort
lægning fra 1979/80. Figuren viser varia 
tionsbredde --, aritmetisk gennemsnit I og 
0 . 90 fraktil x af n enkeltresultater . 
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Figur 3.6 fortsat. 
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3.9.2 Vurdering af indtaget 

Med henblik på en sundhedsmæssig bedømmelse af nitrat i 

konsumafgrøder, er der i tabel 3.18 udført en beregning 

af nitratindtaget med de fem afgrøder, der indgår i 

overvågningsprogrammet 1984-88. 

Tabellen viser, at kartofler er den største enkelte bi

dragyder til den beregnede nitratindtagelse. Dernæst 

kommer vintersalat, sommersalat, rødbeder, hvid- og rød

kål og endelig porrer. 

Som nævnt er afgrøderne i overvågningssystemet et udsnit 

af samtlige spiste grøntsager i Danmark. På basis af 

kortlægningsundersøgelsen fra 1979 og 1980 (39) skønnes 

det, at den beregnede nitratindtagelse i tabel 3.18 ud

gør mindst 2/3 af nitratindtagelsen fra samtlige grønt

sager og frugt. 

Som en gennemsnitsbetragtning er det tidligere vurderet 

(39), at indtaget af nitrat med frugt og grøntsager ud

gør 3/4 af danskernes samlede nitratindtagelse. Den 

sidste fjerdedel af nitratindtaget stammer fra andre 

kilder i føden (f.eks. korn- og mejeriprodukter samt i 

ringe omfang fra nitrat som tilsætningsstof) samt fra 

drikkevand. Det skal fremhæves, at specielt indholdet af 

nitrat i drikkevand er meget svingende . Således kan 

drikkevandet være den største bidragyder til den daglige 

nitratindtagelse i visse områder af Danmark . 

Nitrat som sådan har lav akut giftighed, men kan ved 

omdannelse til nitrit udgøre et sundhedsmæssigt problem. 

Nitrit kan dannes i nitratholdige levnedsmidler som 

grøntsager, hvis disse opbevares uhensigtsmæssigt. End

videre skønnes det, at af størrelsesordenen 5% af 

kostens nitrat kan reduceres til nitrit af mundhulens 

mikroflora. Nitrit har langt større akut giftighed end 

nitrat og kan give anledning til methæmoglobinæmi, især 
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Tabel 3.18: Gennemsnitligt indtag af NITRAT med overvåg
ningssystemets afgrøder. For salat er benyt
tet sommer- såvel som vinter-nitratindhold. 

Grøntsag Levnedsm!dd{J5 Nitratindhold Nitratil_!dtag 
(i) indtag (x) (x) 

g/ dag µg / g mg/dag 

Hvid+rødkål 18 210 3,8 

Kartofler 166 80 13,3 

Porrer 2 240 0.5 

Rødbeder 2 1960 3,9 

1200 (sommer> 4,8 
Salat 4 

2800 (vinter) 11 , 2 

Ialt 192 26,3 32, 7 

Grøntsager og 
40 , 1< 2> frugt total 402 

( 1 ) 
Forbrugsundersøgelsen, 1981 (4,5,7). 

(2) Beregnet p~ grundlag af overv~gningssystemets resultater suppleret 
med data for øvrige grøntsager og frugt fra 1979/ 80 (39J . 

hos spædbørn ("blå børn") (64). Nitrit i kosten er dog 

primært et sundhedsmæssigt problem, fordi det både i 

levnedsmidler og - efter indtagelse - i kroppen kan med

virke til dannelse af nitrosaminer. Mange nitrosaminer 

har vist sig at være kraftigt kræftfremkaldende stoffer 

i dyreforsøg, og det anses for sandsynligt, at de også 

kan være kræftfremkaldende for mennesker. (65). 

FAO/WHO's Joint Expert Committee on Food Additives har i 

1980 bekræftet den tidligere fastlagte ADI for nitrat på 

5 mg pr. kg legemsvægt pr . dag, beregnet som natrium

nitrat (66). Det skal dog fremhæves, at denne vurdering 

blandt andet er baseret på langtidsforsøg i rotter af en 

ikke tidssvarende standard, og forskellige internatio-
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nale organisationer har da også taget initiativ til en 

ny sundhedsmæssig vurdering af nitrat . 

Da nitrat i kosten som ovenfor omtalt kan medføre 

nelse af sundhedsmæssigt betænkelige stoffer, er 

ønskeligt at nedbringe nitratindholdet i kosten . 

dan

det 

Det bør derfor overvejes i hvilket omfang de konstate 

rede nitratindhold i de undersøgte afgrøder kan reduce

res. Der er næppe tvivl om, at visse af de meget høje 

indhold i f.eks. aalat og rødbeder kan og bør reduceres 

ved en ændret dyrkningspraksis (dyrkningsbetingelser, 

herunder art og mængde af anvendt gødning samt sorts

valg). Desuden vil blot en beskeden reduktion i kartof

lers nitratindhold få stor indflydelse på vores samlede 

nitratindtagelse med kosten . 

Såfremt dette er muligt må de højeste nitratindhold 

inden for hver afgrøde derfor betragtes som undgåelige. 

I samarbejde med landbruget bør det derfor overvejes at 

etablere vejledning af avlerne med henblik på at mini 

mere nitratindholdet, ligesom etablering af regler for 

maksimalt tilladte nitratindhold i grøntsagerne kan kom

me på tale. 
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4. PESTICIDER OG PCB 

4.1 Indledning 

Der har været udført restkoncentrationsundersøgelser af 

chlorholdige pesticider og PCB i levnedsmidler i såvel 

animalske som vegetabilske levnedsmidler i de sidste 

tyve år. Undersøgelserne af fisk, animalsk fedt, æg og 

mejeriprodukter er fra 1983 indgået i overvågningssyste

met, hvis resultater således kan sammenlignes med tidli

gere perioders . 

For pesticiders og PCB "s vedkommende er de vegetabilske 

levnedsmidler ikke med i overvågningssystemt, idet 

brugsmønsteret for pesticider både i Danmark og i udlan

det kan variere kraftigt fra år til år. Frugt og grønt

sager undersøges årligt ved stikprøvekontrol. I denne 

kontrol påvises de persistente chlorholdige pesticider 

sjældent og da i ubetydelige mængder. Resultaterne af 

samtlige pesticidundersøyelser er publiceret i en række 

rapporter fra Levnedsmiddelstyrelsen (67-75). 

4.2 Anvendelse af pesticider og PCB 

Undersøgelserne har omfattet en række af de persistente 

chlorholdige pesticider: p,p "-DDT med omdannelsesproduk

terne p,p--DDE og p,p "DDT samt dieldrin, HCB (hexachlor

benzen), a- og P-HCH (hexachlorcyclohexan), lindan 

(y-HCH) og heptachlorepoxid. 

Disse stoffer, hvoraf kun DDT, dieldrin og lindan har 

været godkendt til anvendelse i Danmark i perioden 

1983-87, har været anvendt globalt siden tiden omkring 

Anden Verdenskrig. Et stof som DDT har haft en 
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omfattende anvendelse bl.a. til bekæmpelse af malaria

myggen, men også i landbruget herhjemme til bekæmpelse 

af skadelige insekter. I begyndelsen ansås stoffets sta

bilitet som en fordel ved insektbekæmpelse . Senere blev 

man klar over, at DDT og andre chlorholdige pesticider 

nedbrydes langsomt i den menneskelige og dyriske orga

nisme, og at stofferne ophobes i fedtvævet, hvorfra de 

udskilles langsomt blandt andet gennem modermælk (76). 

Med i undersøgelserne har tillige været PCB (polychlore

rede biphenyler). PCB har på grund af sine unikke fysi

ske og kemisk-fysiske egenskaber i stort omfang været 

anvendt industrielt lige siden 1930 "erne, men at PCB 

akkumuleres i store mængder i naturen først og fremmest 

i fødekædens sidste led, mennesker, andre pattedyr, 

fugle og fisk, blev man først klar over i slutningen af 

1960 "erne . Inden havde ingen forestillet sig, at PCB var 

en fare for miljøet . PCB dannes ved forskellige kemiske 

processer, hvor chlor indgår. Herved tilføres naturen 

stadig PCB som forurening. PCB ophobes i organismens 

fedtvæv på samme måde som de chlorholdige pesticider . 

Den i Danmark godkendte anvendelse af de nævnte pestici

der og PCB i perioden 1983-87 er beskrevet i afsnit 

1. 3. 3. 

I afsnit 1.5.3 er der gjort rede for principper for ud

tagning af prøver af de animalske levnedsmidler. 

Indhold af pesticider og PCB i fisk skyldes ophobning af 

stofferne gennem den marine fødekæde som følge af for

urening af havene. I kød, æg og mejeriprodukter stammer 

indhold af pesticider og res dels fra restindhold i im

porterede foderstoffer og dels fra anvendelse af pesti

cider i dyrenes omgivelser eller fra forurening af mil

jøet ved f.eks. atmosfærisk nedfald af de pågældende 

stoffer . 
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4.3 Resultater 

I tabel 4.1a-4.8a (side 138-152, lige sidenumre) er an

givet indholdet af de enkelte chlorholdige pesticider og 

PCB i animalske levnedsmidler 1983-1987. 

Tabellerne viser for hvert levnedsmiddel inden for grup

perne mejeriprodukter, æg, fedt og fisk gennemsnitsind

holdet af pesticider og PCB, variationen i indholdet og 

det samlede prøveantal. 

Desuden er anført de i 1988 fastsatte maksimalgrænsevær

dier for indhold af pesticider i levnedsmidler (77). 

For PCB er der ikke fastsat maksimalgrænseværdier . 

Der skal gøres opmærksom på, at såvel fundne pesticid

indhold som maksimalgrænseværderier er angivet på fedt

basis i mejeriprodukterne ost og smør. 

Til sammenligning er anført prøveantal og gennemsnits

indhold af pesticider og PCB i animalske levnedsmidler 

undersøgt i perioden 1978-1982. 

Tallene i tabellerne stammer fra undersøgelsesperioden 

1983 til 1987 med undtagelse af: 

- importeret ost: 1983-1986 

- fisk og torskelever, starter 1.7 . 1982 

- undersøgelse af skrubber og torsk, standset efter 

1984, da der kun fandtes ingen eller meget små indhold 

af pesticider og PCB. 

Analyseresultaterne er i øvrigt kun rapporteret, hvis de 

ligger over fastsatte rapporteringsgrænser, som i peri

oden har været følgende: 
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- DDT 0,02 mg/kg 

- Dieldrin 0,01 mg/kg 

- HCB .0, 01 mg/kg 

- a-HCH 0,01 mg/kg 

- 13-HCII 0,01 mg/kg 

- Lindan 0,01 mg/kg 

- Heptachlorepoxid 0,01 mg/kg 

- PCB 0,05-0,12 mg/kg 

Rapporteringsgrænserne er fastsat af Centrallaboratori

et, Levnedsmiddelstyrelsen, under hensyntagen til, at 

det er meget omkostningskrævende at foretage analysering 

nær detektionsgrænsen. Derfor er der anvendt en grænse, 

der i de fleste tilfælde er højere end detektionsgræn

sen, men samtidig så lav, at der stadig kan følges æn

dringer i indhold på lave niveauer. 

Analyse af pesticidrestindhold og indhold af PCB udføres 

efter interne forskrifter og retningslinier (78), som 

løbende revideres. De indeholder analyseforskrifter, 

regler for bl.a . prøvebehandling, analyseteknik, genfin

delsesforsøg, dobbeltbestemmelser, fællesafprøvninger og 

rapportering. For genfindelsesforsøg og dobbeltbestem

melser er der angivet kvantitative krav, som skal over

holdes. 

Sammenlignes overvågningsperiodens resultater med resul

tater fra tidligere undersøgelser ses et fald i indhold 

af pesticider og PCB i alle de undersøgte levnedsmidler. 

Af tabel 4.1a-4.8a ses, at gennemsnitsindhold af pesti

cider og PCB i mejeriprodukter fra 1983 - 87 med en enkelt 

undtagelse (lindan i importeret ost) befinder sig under 

rapporteringsgrænserne, hvor der i perioden 1978-82 sås 

gennemsnitsindhold over disse grænser af dieldrin og 

a-HCH i dansk ost, IICB, a - HCII og lindan i importeret 

ost samt HCB og a-HCH i smørfedt. 
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Endvidere illustrerer figur 4.1 og 4.2, hvorledes gen

nemsnitsindhold af chlorholdige pesticider i smørfedt er 

aftaget i perioden 1964-1983. Et eksempel på en større 

forurening af mejeriprodukter og af fedt fra kreatur sås 

i 1979 i forbindelse med import af bomuldsfrøkager, der 

indeholdt dieldrin. Der blev straks iværksat undersø

gelser af mejeriprodukter og slagtekvæg, og salg af kon

taminerede produkter blev standset. I overvågningsunder

søgelserne afspejles forureningen i forhøjede gennem

snitsindhold af dieldrin i mejeriprodukter i 1979. 

For ægs vedkommende har gennemsnitsindhold af pesticider 

og PCB i de sidste 10 år været lavere end rapporterings

grænsen. 

I prøverne af animalsk fedt er der fra 1983-87 ikke på

vist indhold af pesticider og PCB over rapporterings

grænserne i modsætning til perioden 1978-82, hvor der 

blev påvist a-HCH i fedt fra kreatur og DDT i fedt fra 

fjerkræ over disse grænser. 

I prøverne af sild og torskelever ses nok de største 

fald i indhold af pesticider, navnlig DDT, samt PCB 

(tabel 4.1a og 4.8a) sammenlignet med tidligere under

søgelser. Gennemsnitsindhold af DDT i sild er faldet fra 

0,17 mg/kg (1978-82) til 0,04 mg/kg (1983-87). For PCB"s 

vedkommende ses, at gennemsnitsindhold i sild er faldet 

fra 0,15 mg/kg (1978-82) til under rapporteringsgrænsen 

(1983-87). 

Tilsvarende ses for torskelever et fald i gennemsnits

indhold af DDT fra 2,23 mg/kg til 1,04 mg/kg og af PCB 

fra 3,24 mg/kg til 1,56 mg/kg. 
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Figur 4.1: Gennemsnitsindhold af chlorholdige pesticider 
i smørfedt udtaget i perioden 1964-1983. 
(Efter 1983 er der ikke påvist indhold af 
pesticider højere end rapporteringsgrænser
ne). 
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Figur 4.2: Gennemsnitsindhold af chlorholdige pesticider 
i smørfedt udtaget i perioden 1964-1983. 
(Efter 1983 er der ikke påvist indhold af 
pesticider højere end rapporteringsgrænser
ne). 
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4.4 Vurdering af indtag af pesticider og PCB 

Tabel 4.1b-4.8b (side 139-153, ulige sidenumre) viser de 

beregnede største gennemsnitlige indtag af de enkelte 

chlorholdige pesticider og PCB fra animalske levnedsmid

ler 1983-1987. 

Beregningerne er foretaget på basis af dels Levnedsmid

delstyrelsens kostundersøgelse (LST 85) (6) og dels for-

brugsundersøgelsen fra Danmarks Statistik (DS 81) 

(4,5,7). Begge undersøgelser er anvendt simpelthen for 

at udnytte den tilgængelige information maksimalt. Be

regningerne kan også tjene til at understøtte den vali

dering, der er foretaget i afsnit 1.4.3. 

Ingen af de to undersøgelser oplyser om indtaget af tor

skelever. I stedet er forbruget skønnet ud fra forsy

ningsstatistikken. 

Ved beregning af det daglige indtag af det enkelte pe-

sticid og af PCB er man gået ud fra rapporteringsgræn-

seværdien, når den gennemsnitlige værdi af alle de 

undersøgte prøver har ligget derunder. Det betyder, at 

det beregnede daglige indtag er højere end det reelle 

indtag, idet mængden i de tilfælde, hvor man er gået ud 

fra rapporteringsgrænsen, vil svinge fra O og op til 

rapporteringsgrænsen. 

4.4.1 Indtag af pesticider og PCB fra frugt og grøntsa

ger 

Overvågningsundersøgelserne for pesticider og PCB har 

ikke omfattet frugt og grøntsager. Indtaget af persi

stente chlorholdige pesticider fra disse levnedsmidler 

er minimalt ifølge årlige stikprøvekontrolundersøgelser 

af restindhold i et bredt udsnit af såvel danskproduce

ret som importeret frugt og grøntsager. 
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For PCB ' s vedkommende foreligger der endnu ikke færdig

bearbejdede danske restkoncentrationsundersøgelser, men 

indtag af PCB fra frugt og grøntsager ses af det nu til

gængelige materiale at være ringe. 

4.4.2 Indtag af pesticider fra animalske levnedsmidler 

Der er fastsat maksimalgrænseværdier for indhold af pe

sticidrester i en række levnedsmidler (77). Værdierne er 

baseret på en sundhedsmæssig vurdering samt på en for

skriftsmæssig brug af pesticider, således at grænsevær

dien ikke sættes højere end nødvendigt, selvom der af 

sundhedsmæssige grunde kunne tillades mere. 

Den sundhedsmæssige vurdering baseres på den ADI-værdi, 

der er fastsat af ekspertgrupper under FAO/WHO (Joint 

Meeting of the FAO Panel of Experts on Pesticide Resi

dues in Food and the Environment and a WHO Expert Group 

on Pesticide Residues (JMPR)) (79-82). 

ADI= Acceptabel Daglig Indtagelse angiver den mængde af 

pesticidet, der kan indtages dagligt pr. kg legemsvægt 

gennem et menneskes levetid uden at give anledning til 

sundhedsmæssige problemer. 

I tilslutning til tabel 4.1b-4.8b er der foretaget en 

vurdering af det daglige gennemsnitlige indtag af de 

enkelte pesticider og PCB overfor ADI-værdierne. 

For de chlorholdige pesticider er der fastsat maksimal

grænseværdier i animalske levnedsmidler. En undtagelse, 

er fisk og fiskelever, for hvilke der kun er fastsat 

grænseværdi for DDT og dets omdannelsesprodukter. Nogle 

af maksimalgrænseværdierne er sænket i undersøgelsespe

rioden. Alle de fundne gennemsnitsindhold ligger under 

seneste fastsatte maksimalgrænseværdier. 
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For PCB er der som ovenfor nævnt ikke fastsat maksimal

grænseværdier. 

4.4.3 Indtag af PCB fra animalske levnedsmidler 

For PCB har FAO/WHO ikke fastsat en vejledende tolerabel 

indtagelse. Under Nordisk Ministerråd er der igangsat et 

arbejde, som skal lede frem til en fælles nordisk vurde

ring af PCB. På grundlag af de oplysninger der indtil nu 

foreligger om PCB's sundhedsskadelige virkninger har 

Instituttet for Toksikologi, Levnedsmiddelstyrelsen, 

fastlagt en vejledende tolerabel indtagelse på 3,5 µg 

PCB pr. uge pr. kg legemsvægt, hvilket svarer til ca. 

245 µg (eller 0,245 mg) pr. uge for en voksen person på 

70 kg. Det beregnede gennemsnitlige daglige indtag lig

ger for de i tabel 4.Bb medtagne animalske levnedsmidler 

på mindre end 0,01 mg svarende til mindre end 0,07 mg 

pr . uge . Indtaget er altså mindre end en trediedel af 

den vejledende tolerable indtagelse på 0,25 mg pr. uge. 

Af tabel 4.Ba ses, at det gennemsnitlige indhold af PCB 

i overvågningsperioden har været ca . 1,6 mg/kg i torske

lever. Ved et ugentligt indtag af ca. 150 g torskelever 

med et sådant indhold opnås indtag af hele den vejleden

de tolerable dosis. 
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Tabel 4.la: Indhold af DDT og omdannelsesprodukter heraf (DDT) i 
animalske levnedsmidler. 

1983 - 1987 

Levnecls - Maksimal- l:DDT-
middel grænse - indhold 

værdi 
( x) variation 

mg/kg mg / kg mg/kg (2) 

Ost 
( I ) 

I <0,02 ( 0,02-0,03 

Ost, . ( I I 1mpo1· t I ( 0 , 02 (0,02-0 ,46 

Smør ( I ) 
I <0,02 <0 ,02-0,13 

Æg 0,5 ( 0,02 -

Fedt, fjerkræ I <0,02 <0 ,02-0,02 

Fedt , kreatur I <0.02 <0.02-0,22 

Fedt. svin I (0,02 <0 ,02 - 0 , 06 

Sild 2 0,04 <0,02 - 0,42 

Skrubber 2 ( 0 , 02 <0,02-0,19 

Torsk 2 ( 0,02 <0 , 02-0 , 03 

Torskelever 5 1 ,04 (0,02-5,94 

(I) Indhold er ,mgivet som mg / kg fedtfase . 
( 2) Nedre rapporteringsgrænse : 0. 02 mg / kg . 

1978 - 1982 

Antal l:DDT- Antal 
prøver indhold prøver 

-
( X ) 

mg/ kg 

221 ( 0,02 186 
(1979-82) 

170 <0,02 52 
(1983 - 86) (l 979- 82) 

757 <0,02 794 

342 <0.02 471 
.i 6 æg .i 6 æg 

118 0 , 02 109 

598 <0 . 02 569 

599 <0 , 02 570 

141 0 , 17 36 
<1982-87) ( 1977) 

95 <0,03 51 
<.1982- 84) ( 1977) 

93 (0 ,03 47 
(1982 - 84) (1977) 

137 2,23 27 
(1982- 87) ( I 977) 

(31 Ved heregning af det daglige indtag er cler som grundlag anvendt det gennem
snitlige pesti c idindhold eller rapporteringsgrænsen, hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne . Derved bliver det beregnede daglige 
indtag højere end det reelle indtag . idet pesticidindhold under rapporterings
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen . 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker . 
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Tabel 4.lb : Gennemsnitligt dagligt indtag af DDT og omdannelsespro
dukter heraf (EDDT) fra udvalgte levnedsmidler . 

Levneds - Levnedsmiddel- Beregnings- :I:DDT-
middel i~dtag gt·undlag (3) inclt<1g 

(x) g/ dag mg/ kg ( ;;_) 

LST 85 DS 81 LST 85 

Fedt . ost 13 7 <0,02 ( 26xl0- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0,02 ( 48x10- 5 

Æg 36 37 <0 , 02 <72xl 0- 5 

Fedt , fjerkræ 2 3 <0,02 ( 4x10- 5 

Fedt, krea t ur 3 4 <0,02 ( 6x10-S 

Fedt, svin 19 28 <0,02 0 8xl0- 5 

Sild 4 5 0,04 16xl0- S 

Skt·ubber li 2 <0,02 (2 2xl0- 5 

Torsk 4 3 <0 , 02 <BxlO-S 

Torskelever ( 4) 
< 1 <I I ,04 ( 104x10-S 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte - 3 levnedsmidler 0.4x l 0 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For DDT er det acceptable indtag på 1,2 mg / d ag (JMFR 
Af tabellen ses, at det gennemsnitlige indtag ligger 
værdi. 
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mg/ dag 

DS 81 

<14xl0- 5 

06xl0- 5 

<74xl0- 5 

<6x10-S 

<8xl0- 5 

<56xl0-5 

20xl0- 5 

(4xl0- 5 

<6x10-S 

( 104xl0- S 

0, 3x10 -3 

1984) (81) . 
under denne 



Tabel 4.2a: Indhold af DIELDRIN i animalske levnedsmidler. 

1983 - 1987 

Levneds- Maksimal - Dieldrin-
middel grænse - indhold 

værdi 
( x ) variation 

mg/ kg mg / kg mg / kg ( 2) 

Ost I I ) 0, I 5 <0 ,01 ( 0,01 - 0 , 04 

Ost. 
• ( I ) import 0 . 15 <0.01 <0 ,01-0 .08 

SmQlr l I ) 
0 . I 5 <0,01 <0,01 - 0 , 02 

Æg 0.1 <0 ,01 -

Fedt, fjerkræ 0 , 2 <0,01 <0,01 - 0,02 

Fedt. kreatur 0.2 <0.01 <0 ,01 - 0,39 

Fedt, svin 0.2 <0 , 01 <0,01 - 0,03 

Sild - <0 ,01 <0.01 - 0,04 

Skrubber - <0 , 01 <0,01 - 0,01 

Torsk - <0,01 -

Torskeleve r - 0,08 <0,01 - 0,42 

(I) Indhold e r angivet som mg / kg fedtfase . 
l2> Nedre rapporteringsgrænse : 0 . 01 mg / kg . 

1978 -

Antal llieldrin-
pr øver indhold 

lx ) 
mg / kg 

221 0 ,01 

170 <0.01 
(1983 - 86 ) 

757 <0 , 01 

342 <0.01 
a 6 æg 

118 <0,01 

598 <0,01 

599 <0 ,01 

141 <0,02 
l 1982- 87) 

95 <0,02 
ll982 -; 84) 

93 ( 0,02 
( 1982 - 84) 

137 0.16 
(1982 - 87) 

1982 

Antal 
prøver 

186 
(1979 - 82) 

52 
l 1979- 82) 

794 

471 
a 6 æg 

109 

569 

570 

36 
( 1977) 

51 
(1977) 

47 
( 1977) 

27 
( 1977) 

l3) Ved beregning af det daglige indtag er der som grundlag anvendt det gennem
snitlige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen , hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne. Derved bliver det beregnede daglige 
indtag hQljere end det reelle incltag, idet pesticidindhold under rapporterings 
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen. 

l4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker . 
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Tabel 4.2b: Gennemsnitligt dagligt indtag af DIELDRIN fra udvalgte 
levnedsmidler. 

Levneds- Levnedsmiddel - Beregnings - Dieldrin-
middel i~dtag grundlag ( 3) !ndtag 

(x) g/ dag mg/ kg (x) mg/ dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt, ClSt 13 7 <0,01 <13xl0- 5 <7xl0- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0 ,01 <2 4x10- 5 <18x10-s 

Æg 36 37 <0,01 <36xl0 - 5 <37x10- 5 

Fedt, fjei-kræ 2 3 <0, 01 (2x l0- 5 Oxl0- 5 

Fedt, kreatur 3 4 <0 .0 1 <3x l0 -5 (4x l0- 5 

Fedt, svin 19 28 <0 , 01 <19xl0- 5 (2 8x10- 5 

Sild 4 5 <0 , 01 <4xl0- 5 <5 x10- 5 

Skrubbe r li 2 <0,01 < I lxlO -5 <2x l0- 5 

Torsk 4 3 <0,01 ( 4xl0- 5 Oxl0-5 

Torskelever (4) 
<I < I 0,08 <8x!0- 5 <8xl0-5 

Dagl i gt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte 
< I . 2x I 0- 3 <I .2xl0- 3 levnedsmidler 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For dieldrin er det acceptable indtag på 6x1o- 3 mg/dag (JMPR 1977) 
(79). Af tab!1len ses, at det daglige gennemsnitlige indtag er på 
omkring 1x10 , og det udgør dermed ikke noget sundhedsmæssigt 
problem. 
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Tabel 4.3a: Indhold af HCB i animalske levnedsmidler. 

1983 - 1987 

Levneds - Maksimal - HCB-
middel grænse- indhold 

værdi 
(x) variation 

mg / kg mg/kg mg/kg ( 2, 

Ost 
{I) 

0,25 <0,01 <0,01-0,02 

Ost, . l 1 l 1mpo1· t o. 25 <0,01 <0,01-0, 16 

Smør l I l 0,25 <0,01 <0.01-0,02 

Æg 0 . 1 <0.01 -

Fedt, fjerkræ 0 . 2 <0.01 <0.01-0,24 

Fedt, kreatur 0.2 <0.01 <0 .01-0, 16 

Fecit. svin 0 .2 <0.01 <0. 01-0.05 

Sild - <0.01 ( 0,01 - 0.03 

Skrubbet· - ( 0,01 (0,01-0,01 

Torsk - <0,01 -

Tor ske leve 1· - 0 , 04 <0.01-0.20 

(Il Indhold er angivet som mg / kg fedtfase . 
(2) Nedre rapporteringsgrænse: 0 . 01 mg/ kg . 

1978 -

Antal HCB-
prøver indhold 

(x) 

mg/kg 

221 (0,01 

170 0,01 
(1983-86) 

757 0,01 

31, 2 (0,01 
a 6 æg 

118 <0.01 

598 <0.01 

591) <0 . 01 

14 1 
< 1982- 87) 

1)5 
(1982-84) 

93 
(1982-84) 

117 
< 1982-87 > 

I 982 

Antal 
prøver 

186 
(1979-82) 

52 
( 1979-82) 

794 

471 
a 6 æg 

109 

569 

570 

(3) Ved beregning af det daglige indtag er der som g1· undlag anvendt clet gennem
snitlige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen, hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne . Derved blive1· det beregnede daglige 
indtag højere end det reelle indtag. idet pesticidindhold under rapporterings
grænsen vil svinge fm O og op til rapporteringsgrænsen. 

(4) Indtaget er skønnet ud fm tilgængelige statistikker. 
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Tabel 4.3b: Gennemsnitligt dagligt indtag af HCB fra udvalgte lev
nedsmidler . 

Levneds - Levneclsmidde 1- Beregnings - IICB -
middel i~dtag grundlag (3 ) indtag 

(x) g/ dag mg/ kg (x) mg/ dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt, ost 13 7 ( 0,01 <13xl0-5 ( 7xl0- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0 ,01 (24x10 - s ( 18x10- 5 

Æg 36 37 ( 0 ,01 <J6x10 - 5 <J 7x10- 5 

Fecit , fjerkræ 2 3 ( 0 ,01 (2xl0- 5 <J xl0- 5 

Fedt, kreatur 3 4 <0,01 O xlO- S ( 4x10- 5 

Fedt, svin 19 28 ( 0,01 ( 19xl0-S ( 28x10- S 

Sild 4 5 <0 . 01 (4 xl0 - S <5x10- 5 

Skrubbe r 11 2 ( 0,01 < llxlO- S (2x10 - s 

Torsk 4 3 ( 0,01 (4 x10 - S <Jxl0- 5 

To r skeleve r ( 4 ) 
< 1 < 1 0 , 04 (4 x1 0- 5 (4xlo- 5 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte 
<1. 2x 10-3 - 3 levnedsmidler < 1 . 1x 10 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For HCB har der været fastsat et acceptabelt indtag på 0,36 mg/dag 
(JMPR 1978) (80). IICB findes bl.a. som forurening i andre pestici
der. Der findes imidlertid ikke mere en international anerkendt 
ADI for stoffet, men derimod en opfordring til at nedsætte foru
reningen af andre pesticider med dette stof . Af tabelle~ 3fremgår, 
at det gennemsnitlige indtag af HCB er mindre end 1x10 mg/dag, 
og det er dermed ikke noget levnedsmiddeltoksikologisk problem . 
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Tabel 4.4a: Indhold af a-HCH i animalske levnedsmidler. 

\983 - 1987 

Levneds - Maksimal - a-HCH-
middel grænse- indhold 

værdi 
(x) variation 

mg/kg mg/kg mg/kg (2) 

Ost 
{1 J 0.1 (0,01 (0,01-0,04 

Ost . 
. {I ) 
import O, I <0.01 <0,01-0,06 

Sm111r 
( I ) 

0, 1 (0,01 (0,01-0,09 

Æg 0.02 <0.01 -

Fedt. fje1·kræ 0.1 <0,01 -

Fedt , kreatur O, I (0,01 <0,01-0,04 

Fedt, svin 0, I (0,01 (0 ,01-0,04 

Sild - <0,01 <0,01 - 0.04 

Skrubber - ( 0,01 <0.01 - 0,01 

Torsk - <0 , 01 -

Torskelever - 0 , 06 <0,01-0,18 

(I_) Indhold er angivet som mg/ kg fedtfase . 
(2) Nedre rapporteringsgrænse : 0 . 01 mg / kg . 

1978 -

Antal a-HCH-
prøver indhold 

(;;.) 

mg/kg 

221 0,02 

170 0,03 
« 198) - 86) 

757 0,03 

31,2 <0,01 
.I 6 æg 

118 (0,01 

598 0,01 

599 <0,01 

) /ti 
(1982 - 87) 

95 
C 1982-84) 

93 
(1982 - 84) 

137 
« 1982 - 87 l 

1982 

Antal 
prøver 

186 
(1979-82) 

52 
(1979-82) 

794 

471 
.I 6 æg 

109 

569 

570 

()) Ved be1·egning af det daglige indtag er der st•m grundlag anvendt det gennem
snit lige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen. hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne . Derved bliver det beregnede daglige 
indtag h111jere end det reelle indtag, idet pesticidindhold under rapporterings 
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen . 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker . 
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I 
Tabel 4.4b: Gennemsnitligt dagligt indtag af a - HCH fra udvalgte 

levnedsmidler . 

Levneds - Levnedsmiddel - Beregnings - a - llCH -
middel i~dtag grundlag ()) - indtag 

(X) g/dag mg/ kg (x) mg / dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt. ost 13 7 ( 0 , 01 <13x10-S ( 7x10- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 ( 0,01 <21,xl0- 5 ( 18x10- 5 

Æg 36 )7 <0,01 <36x10- 5 <37x10- 5 

Fedt , fjerkræ 2 ) ( 0,01 (2x10- 5 <Jxl0- 5 

Fedt, kreatur ) 4 <0,01 <Jx l0 - 5 ( 4x10- 5 

Fedt, svin 19 28 <0,01 <19x10- 5 (28xlo- 5 

Sild 4 5 ( 0,01 ( 4x10 - 5 <Sx l0- 5 

Skrubber 11 2 <0.01 ( I lxl0- 5 ( 2x)0- 5 

Torsk 4 ) ( 0,01 ( 4xl0- 5 <Jxl0- 5 

Torskelever (4) 
< 1 ( 1 0,06 <6xl0 - 5 (6x l0 - 5 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte -) - ) 
levnedsmidler < 1 . 2x 10 ( 1 , lxl 0 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For ~-HCH, som også kaldes lindan, er fastsat et acceptabelt 
indtag på O, 6 mg/dag (JMFR 1977) ( 79). For o.- og P-HCH er der ikke 
fastsat nogen ADI. Men om begge disse isomere forbindelser angives 
i litteraturen, at de er mindre biologisk aktive end gamma-forbin
delsen. Ved sundhedsmæssig vurdering regnes der med, at de har 
samme ADI . Det gennemsn!~lige indtag for hver af disse forbindel
ser er på mindre end 10 mg/dag og udgør derfor ikke noget sund
hedsmæssigt problem. 
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Tabel 4.5a: Indhold af P-HCH i animalske levnedsmidler . 

1983 - 1987 

Levneds - Maksimal- jl - HCH -
middel grænse- indhold 

værdi 
(x) variation 

mg / kg mg/ kg mg / kg (2) 

Ost 
( I ) 

0 , 075 <0,01 ( 0,01 - 0,01 

Ost, . ( I ) 
unport 0,075 <0.01 <0.01-0,0) 

Smør 
( I ) 

0,075 <0,01 (0,01-0,01 

Æg 0,02 <O.Ol -

Fedt, fjerkræ 0.1 (0,01 -

Fedt, kreatu1· o. 1 (0,01 -

Fedt, svin 0, 1 <0 ,01 -

Sild - <O,Ol (0,01-0,02 

Skrubber - <0,01 -

Torsk - <0,01 -

Torskeleve1· - <0,01 <0.01-0,13 

(I) Indhold er angivet som mg/ kg fedtfase . 
(2) Nedre rapporteringsgrænse: 0,01 mg / kg . 

1978 -

Antal jl - HCH-
p1·øver indhold 

<x> 
mg/kg 

22 1 ( 0,01 

170 <0,01 
< 198) - 86) 

757 ( 0,01 

342 <0,01 
.i 6 æg 

118 <0,01 

598 (0,01 

599 <0,01 

I t.t 
c 1982 - 87.> 

95 
( 1982- 84) 

93 
( 1982- 84) 

I 3 7 
( 1982 -87) 

1982 

Antal 
prøver 

186 
( 1979- 82) 

52 
c 1979-82) 

794 

471 
.i 6 æg 

109 

569 

570 

(3) Ved beregning af det daglige indtag er der som grundlag anvendt det gennem
snitlige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen. hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne . Derved bliver det beregnede daglige 
indtag højere end det reelle indtag, idet pesticidindhold under rapporterings
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen. 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker . 
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Tabel 4.Sb: Gennemsnitligt dagligt indtag af P-HCH fra udvalgte 
levnedsmidler. 

Levneds- Levnedsmiddel - Beregnings - IJ-HCH -
middel i~dtag grundlag \3) inrlt ag 

(x) g/ dag mg/ kg (~) mg / dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt , ost 13 7 <0,01 ( l]xl0- 5 <7 x10 -s 
dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0,01 <2 4xl0-s <18x10- 5 

Æg 36 37 <0,01 O bxl0 - 5 <37x10-s 

Fedt. fjerkræ 2 3 <0,01 <2x10-s Oxl0-5 

Fedt, kreatur 3 4 <0,01 <3x 10-s <4x10- 5 

Fedt. svin 19 28 <0 ,01 <19x10- 5 <2 8x10- 5 

Sild 4 s <0 , 01 ( 4xl0- 5 <5xl0-5 

Skrubber 11 2 <0,01 ( llxl0 - 5 <2xl0- 5 

Torsk 4 3 <0,01 <4x!0- 5 Oxl0-5 

Torskelever (4) 
< I < I ( 0,01 ( lxl0 - 5 ( lxl0- 5 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte -3 - 3 
levnedsmidler <I. 2xl0 < 1 . lxlO 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For )'-HCH, som også kaldes lindan, er fastsat et acceptabelt ind
tag på 0,6 mg/dag (JMPR 1977) (79) . For o- og P-HCH er der ikke 
fastsat nogen ADI. Men om begge disse isomere forbindelser angives 
i litteraturen, at de er mindre biologisk aktive end gamma-forbin
delsen. Ved sundhedsmæssig vurdering regnes der med, at de har 
samme ADI. Det gennemsn!§lige indtag for hver af disse forbindel
ser er på mindre end 10 mg/dag og udgør derfor ikke noget sund
hedsmæssigt problem. 
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Tabel 4.6a: Indhold af LINDAN (~-HCH) i animalske levnedsmid ler. 

1983 - 1987 

Levnects- Maksimal- Lindan-
middel grænse- indhold 

værdi 
(~) variation 

mg/ kg mg/ kg mg/kg (2) 

Ost t 1 ) 
0.2 (0,01 (0,01 - 0,01 

Ost, . li) import 0.2 0.01 <0.01-0,27 

SmØlr 
( 1 ) 

0,2 (0,01 ( 0,01 - 0,04 

Æg 0, 1 ( 0,01 (0,01-0,25 

Fedt, fjerkræ I <0,01 (0,01-0,48 

Fedt, kreatur 1 <0,01 ( 0,01-0, IO 

Fedt, svin I ( 0,01 <0,01-0,52 

Sild (0,01 (0,01-0 ,02 

Skt·ubber <0,01 -

Torsk <0, 01 -

Torskelever 0,03 <0 , 02 - 0,12 

(I) Indhold er angivet som mg/ kg fedtfase. 
(2) Ned1·e rapporteringsgrænse: 0.01 mg/kg. 

1978 - 1982 

Antal Lindan - Antal 
prøver indhold prøver 

(x) 

mg/ kg 

221 ( 0 , 01 186 
(1979-82) 

170 0 , 02 52 
(1983-80) (1979-82) 

7 57 (0,01 791, 

3,, 2 <0,01 471 
;i t, æg a 6 æg 

118 <0.01 109 

598 ( 0,01 569 

599 (0,01 570 

14 1 
(1982-87) 

95 
( I 982-84) 

93 
( 1982-84 ) 

137 
< 1982-87) 

{)) Ved beregning af det daglige indtag er der som g1·undlag anvendt det gennem
snit lige pest ic idindho ld e Iler rapporterings grænsen. hvis det gennemsnit 1 ige 
pesticidindhold har ligget under denne. Derved bliver det beregnede daglige 
indtag h111jere end det reelle indtag, idet pesticidindhold under rapporterings
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen . 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker. 
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Tabel 4.6b: Gennemsnitligt dagligt indtag af LINDAN (~-HCH) fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds - Levnedsmiddel- Beregnings - Lindan-
middel i~dtag grundlag ()) indtag 

(x) g/ dag mg / kg (x) mg/dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt. ost 13 7 <0 ,01 < 13xl0-5 <7xl0- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0,01 <24xl0- 5 <18xl0- 5 

Æg 36 37 <0,01 <36xl0- 5 <37xl0- 5 

Fedt, fjerkræ 2 3 <0,01 <2xl0- 5 OxJ0- 5 

Fedt , kreatur 3 4 <0,01 <Jxl0- 5 <4xl0- 5 

Fedt, svin 19 28 <0,01 <19xl0- 5 ( 28xl0-5 

Sild 4 5 <0,01 <4x10- 5 <5xlo·· S 

Skrubber li 2 <0,01 < I lxlO-S ( 2xl0-s 

Torsk 4 3 ( 0,01 <4xl0-s <JxlO-S 

Torskelever (4) 
< I <I 0 ,03 <Jxl0- 5 <JxlO-S 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte 
< I . 2x I o- 3 -3 levnedsmidler <I. lxlO 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For ~-HCH, som også .kaldes lindan, er fastsat et acceptabelt ind
tag på 0,6 mg/dag (JMPR 1977) (79). For a- og P-HCH er der ikke 
fastsat nogen ADI. Men om begge disse isomere forbindelser angives 
i litteraturen, at de er mindre biologisk aktive end gamma-forbin
delsen. Ved sundhedsmæsig vurdering regnes der med, at de har 
samme ADI. Det gennemsn!~lige indtag for hver af disse forbindel 
ser er på mindre end 10 mg/dag og udgør derfor ikke noget sund
hedsmæssigt problem. 
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Tabel 4.7a: Indhold af HEPTACHLOREPOXID i animalske levnedsmidler. 

1983 - 1987 

Levneds - Maksimal - Heptachlorepoxid-
middel grænse- indhold 

værdi 
(x) variation 

mg/ kg mg/ kg mg / kg (2) 

Ost 
( 1 ) 

0, 1 <0,01 -

Ost, • ( I > import · 0, 1 <0,01 (0,01-0,06 

Smør 
( 1 ) 

0, 1 <0,01 -

Æg 0,05 <0,0.1 -

Fedt, fjerkræ 0,2 <0,01 -

Fedt. kreatur 0,2 <0,01 <0,01-0,02 

Fedt, svin 0.2 (0,01 -

Sild <0,01 -

Skrubber <0,01 -

Torsk (0,01 -

Torskelever <0,01 <0.01 - 0,03 

(1) Indhold er angivet som mg/ kg fedtfase . 
(2) Nedre rapporteringsgrænse: 0,01 mg / kg . 

1978 - 1982 

Anta 1 lleptachlor - Antal 
prøver epoxid - prøver 

indhold 
(~) 

mg / kg 

221 <0,01 186 
(1979 - 82) 

170 (0,01 52 
()983 - 86) (.1979- 82) 

757 - 794 

342 - 471 
a 6 æg a 6 æg 

118 <0,01 109 

598 <0,01 569. 

599 - 570 

14 l 
( 1982-87) 

95 
(1982-84) 

93 
(1982-84) 

137 
< 1982-87) 

(3) Ved beregning af det daglige indtag er der som grundlag anvendt det gennem
snitlige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen, hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne. Derved bliver det beregnede daglige 
indtag højere end det reelle indtag, idet pesticidindhold under rapporte
ringsgrænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen . 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker. 
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Tabel 4.7b: Gennemsnitligt dagligt indtag af HEPTACHLOREPOXID fra 
udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Levnedsmiddel- Beregnings - Hepta chlorepoxid-
middel i!!dtag gi:undlag (3) in~tag 

(x) g/ dag mg/kg lx) mg/dag 

LST 85 DS 81 LST 85 DS 81 

Fedt, ost 13 7 <0,01 ( 13xlo-5 ( 7xl0- 5 

dansk + import 

Smørfedt 24 18 (0,01 ( 24xl0- 5 (18xl0- 5 

Æg 36 37 (0,01 06xl0-5 07xl0-5 

Fedt, fjerkræ 2 3 (0,0l ( 2xl0- 5 Oxl0- 5 

Fedt , kreatur 3 4 ( 0,01 Oxl0- 5 (4xl0-S 

Fedt, svin 19 28 <0,01 ( 19xl0-S <28xl0-S 

Sild 4 5 (0,01 (4xl0-S <SxlO-S 

Skrul,1,er li 2 (0,01 < I lxlO-S <2xl0-S 

Torsk 4 3 <0,01 ( 4xl0-S OxlO- S 

Torskelever { 4) 
<l <I <0,01 <lxlO-S <lxlO-S 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte - 3 - 3 levnedsmidler <I . 2xl 0 <I . lxlO 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

For heptachlorepoxyd er det acceptable indtag angivet som summen 
af heptachlor og heptachlorepoxid og fastsat til 0,03 mg/dag (JMPR 
1987) (82) . Af !;jbellen ses , at det daglige gennemsnitlige indtag 
ligger under 10 mg/dag, og det udgør således ikke et levnedsmid
deltoksikologisk problem . 
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Tabel 4.8a: Indhold af PCB (beregnet som Aroclor 1260) i animalske 
levnedsmidler. 

1983 - 1987 1978 - 1982 

Levneds- Maksimal - PCB- Antal PCB - Antal 
middel grænse - indhold prøver indhold prøver 

værdi 
<x> variation (x) 

mg/ kg mg / kg mg/kg (2) mg / kg 

Ost 
( 1 ) - <0,05 - 221 <0,05 .186 

(1979-82) 

Ost, . ( I ) - <O, I <0, 12-1,01 170 <O, I 52 1111po1·t 
(198)-86) (1979 - 82) 

Smør ( 1 ) - <0,05 - 757 <0,05 794 

Æg - <O .1 - )42 <O, l 471 
a 6 æg a 6 æg 

Fedt, fjerkræ - <O, 1 - 118 <O, I 109 

Fedt, k1·eat:u1· - <O, I <0,1-0,29 598 <O, I 569 

Fedt, svin - <O, 1 <0,1-0,49 599 <O, 1 570 

Sild - <O, 12 <0,12-0,45 141 O, I 5 36 
( 1982-87) ( 1977) 

Skrubber - <O. 12 <0,12 - 0,12 95 <0,05 51 
(1982-84) ( 1977) 

Torsk - <O, 12 - 93 <0,05 47 
(1982-84) ( 1977) 

Torskelever - 1, 56 <0,12-6,46 1)7 J, 24 27 
(1982-87) I 1977 > 

(I) Indhold er angivet som mg / kg fedtfase . 
(2) Nedre rapporteringsgrænse : 0,05-0.12 mg/ kg . 
(3) Ved beregning af det daglige indtag er der som grundlag anvendt det gennem

snitlige pesticidindhold eller rapporteringsgrænsen, hvis det gennemsnitlige 
pesticidindhold har ligget under denne. Derved bliver det beregnede daglige 
indtag højere end det reelle indtag, idet pesticidindhold under rapporterings
grænsen vil svinge fra O og op til rapporteringsgrænsen . 

(4) Indtaget er skønnet ud fra tilgængelige statistikker. 
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Tabel 4.Bb: Gennemsnitligt dagligt indtag af PCB (Aroclor 1260) 
fra udvalgte levnedsmidler. 

Levneds- Levnedsmiddel- Beregnings-
middel i~dtag grundlag (J) 

(x) g/dag mg/kg 

LST 85 DS 81 

Fedt. ost 13 7 <0,075 
dansk + import 

Smørfedt 24 18 <0,05 

Æg 36 37 <O,l 

Fedt, fjerkræ 2 J <O, l 

Fedt, kreatur J 4 (0, l 

Fedt, svin 19 28 <O, l 

Sild 4 5 <O, 12 

Skrubbe i- li 2 <O, 12 

Torsk 4 J (0, 12 

Torskelever (4) (1 (l 1, 56 

Dagligt gennemsnitligt indtag fra de udvalgte 
levnedsmidler 

Vurdering af gennemsnitligt dagligt indtag 

Se afsnit 4.4.3. 
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PCB-
_ indtag 

(x) mg/dag 

LST 85 DS 81 

(98xlo- 5 <5Jxl0- 5 

<120xl0- 5 (90xl0- 5 

<J60xl0- 5 <J70xJ0- 5 

( 20xl0-S <JOxl0- 5 

<JOxl0- 5 <40xl0- 5 

<190xl0-5 (280xlo- 5 

(48xl0- 5 <60xl0- 5 

<121x10-S <24xl0- 5 

(48xlo- 5 <J6xl0- 5 

(156xl0-S (156xl0- 5 

< 1 . 2x10 -2 < 1. lxlO -2 



5. SAMMENFATNING 

5.1 Indledning 

I 1983 etableredes det danske overvågningssystem for 

levnedsmidler. Med etableringen af systemet er man 

blevet i stand til løbende at følge levnedsmidlers ind

hold af såvel næringsstoffer som forureninger. Ved at 

kæde disse analysedata sammen med oplysninger om, hvad 

danskerne spiser, kan man følge befolkningens indtag af 

såvel de ønskede som de uønskede stoffer . Systemet giver 

således mulighed for at vurdere, om den ændring, der 

gennem årene sker såvel med vore levnedsmidler som med 

vore kostvaner, kan betyde, at vi udsættes for sundheds

risiko af ernæringsmæssig eller toksikologisk karakter . 

Systemet skal løbe over en lang årrække, og hvert femte 

år gøres resultaterne op og sammenlignes med resultater

ne fra tidligere 5-årsperioder. 

I denne første rapport beskrives systemet, og resulta

terne fra første 5~årsperiode 1983 - 87 gennemgås. Da rap

porten er den første af sin art, er det ikke muligt at 

sammenligne resultaterne med tidligere perioders resul

tater, men en række konklusioner kan alligevel drages 

efter afslutningen af første 5-årsperiode . 

5.2 Næringsstoffer 

De 5 store levnedsmiddelgrupper frugt og grøntsager, 

kornprodukter, mejeriprodukter, fisk og kød er undersøgt 

dn gang hver for relevante vitaminer og mineraler samt 

for energigivende bestanddele. De to førstnævnte grupper 

er desuden analyseret for indhold af kostfiber. 
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Data fra disse undersøgelser er grupperet næringsstof 

for næringsstof, så det vil blive nemt gennem 5-årsperi

oderne at følge ændringen i indtag af de enkelte næ

ringsstoffer. Allerede efter første 5-årsperiode kan der 

drages nogle konklusioner for området. 

I 1987 er det lovpligtige krav om tilsætning af visse 

vitaminer og mineraler til mel og gryn blevet ophævet. I 

stedet er indført en frivillig ordning, der generelt 

tillader, at de samme levnedsmidler tilsættes den samme 

mængde og art af næringsstoffer. Havregryn tilsættes 

stadig calcium og fosfor, mens tilsætning af thiamin, 

riboflavin, calcium og jern til mel ikke finder sted 

mere. 

Konsekvensen har naturligvis været et fald i indtaget af 

de pågældende næringsstoffer. For jern har nedgangen 

været af mindre betydning, fordi den anvendte jernkilde 

absorberes dårligt fra tarmkanalen. 

Gennemsnitskostens indhold af riboflavin og calcium er 

stadig højt, og thiamin er tæt ved det anbefalede. Jern

indholdet er lavt i forhold til anbefalingen for kvinder 

i den fødedygtige alder . Betydningen heraf afventer re

sultatet af et nærmere udredningsarbejde med hensyn til 

kvinders jernstatus. 

Systemets landsdækkende karakter bidrager i første 

5-årsperiode til ny viden om A-vitaminindholdet i dansk 

mælk, idet det viser sig, at mælk fra jyske køer inde

holder ca. 20% mere A-vitamin end mælk fra sjællandske . 

Forklaringen skal findes i foderet, da jyske køer får 

mere carotenholdigt foder (græs, roeaffald, ensilage) 

end de sjællandske, der mest får mask, melasse og pulp 

fra kartoffelindustrien. 

Overvågningssystemets resultater for C- vitaminindhold i 

frugt og grønt viser, at indholdet ligger på nogenlunde 

155 



samme niveau inden for hovedsorterne. En undtagelse er 

æbler, hvor indholdet varierer meget fra sort til sort. 

Den mest dyrkede æblesort i Danmark, Spartan, tegner sig 

således desværre for det laveste C-vitaminindhold. Dette 

understreger, hvor vigtigt det er ved ibrugtagning af 

nye sorter at undersøge mulige sorters næringsstofind

indhold og ikke kun inddrage udbytte, sygdomsresistens 

og udseende . 

For jods vedkommende er indtaget beregnet at være lavere 

end det anbefalede . Desværre kendes stedvariationen af 

indhold af jod i drikkevand ikke, men det vides, at i nd

holdet varierer meget fra egn til egn inden for landets 

grænser. Da bidraget fra drikkevand er væsentligt fo r en 

beregning af totalindtaget af jod, er det ønskeligt, at 

sådanne resultater bliver tilgængelige ved fremtidige 

beregninger . 

Kostens indhold af natrium fortrinsvis i form af salt er 

for højt. Det langsigtede mål - at reducere saltindtaget 

til 5 g pr. dag - kan kun nås ved en kraftig begrænsning 

i brugen af salt både i hjemmet og i levnedsmiddelindu

strien. I overvågningssystemet følges indholdet af na

trium i de industrielt tilvirkede fødevarer. 

Ny viden skaffer systemet også om fedtsammensætningen i 

fede fisk, idet der viser sig forskellig fedtsyreforde

ling i sild fanget i Nordsøen og i Østersøen. 

5.3 Sporelementer 

En lang række levnedsmidler er analyseret for sporele 

menter, især de der er særlig belastede med et eller 

flere sporelementer, og/eller de der på grund af et 

stort konsum bidrager særligt til indtaget af de nævnte 

stoffer. 
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På baggrund af analyseresultaterne fra systemet, supple

ret med andre danske undersøgelsesresultater, beregnes 

stof for stof et totalindtag. 

Ved at sammenligne overvågningssystemets resultater med 

resultater fra sporelementanalyser i 10-året før over

vågningssystemets start, kan nogle væsentlige konklu

sioner drages om udviklingen i danskernes sporelement

indtag fra midten af 70-erne til første overvågningspe

riodes afslutning i 1987. 

Blyindholdet i en række af vore levnedsmidler er i peri

oden faldet væsentligt, takket være den faldende blyfor

urening. Som følge heraf er blyindtaget fra vore lev

nedsmidler ligeledes faldet, og indtaget er ikke betæn

keligt, hverken for børn eller voksne. Selv for per

soner, hvis kost er sammensat så de får særlig mange 

belastede levnedsmidler, vil blyindtaget ikke overskride 

de fastsatte tolerable grænser. 

Cadmiumindholdet i vore levnedsmidler har i perioden 

holdt sig uændret. Indtaget af cadmium med kosten er 

ikke betænkeligt, men trods alt så stort, at fortsat 

overvågning er vigtig. 

Heller ikke det beregnede indtag af kviksølv og arsen 

giver anledning til betænkeligheder. Af hensyn til den 

sundhedsmæssige vurdering af arsenindtaget er det ønske

ligt at få bestemt, hvilke andre arsenforbindelser end 

arsenobetain der er i fisk. 

Selen og chrom er essentielle sporelementer. Selenind

holdet i den danske kost er ikke særlig højt sammenlig

net med kosten i mange andre lande. Det er imidlertid 

tilstrækkeligt højt til at hindre mangelsymptomer i at 

opstå. For chroms vedkommende er gennemsnitsindholdet i 

den lave ende af den indtagsinterval, der skønnes at 

være tilstrækkeligt. 
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Det ville være ønskeligt at have et bedre talmateriale 

for sporelementindholdet i drikkevand i Danmark. Til 

beregningerne er anvendt resultater fra Københavns drik

kevand, da landsdækkende data ikke i øjeblikket er til 

stede. 

5.4 Nitrat 

En række grøntsagers nitratindhold er bestemt hvert år i 

perioden 1984-1988. Der er udtaget prøver året rundt, og 

der er påvist en betydelig årstidsvariation . 

Da nitrat i kosten kan medføre dannelse af sundhedsmæs

sigt betænkelige stoffer, er det ønskeligt at nedbringe 

nitratindholdet i kosten . Overvågningssystemets resul

tater vil derfor danne grundla; for en beslutning om, 

hvorvidt Danmark i lighed med en række andre europæiske 

lande skal indføre maksimalgrænseværdier for indhold af 

nitrat i visse grøntsager. 

5.5 Pesticider og PCB 

Levnedsmiddelgrupperne mejeriprodukter, æg, fisk og kød 

er undersøgt inden for overvågningssystemets rammer for 

chlorholdige pesticider og det industrielle forurenings

produkt PCB. 

Sammenlignes overvågningsperiodens resultater med resul

tater fra tidligere undersøgelser, ses et fald i indhold 

af pesticider og PCB i alle de undersøgte levnedsmidler. 

Indtagsberegningerne viser, at de fundne indhold af 

pesticider ikke udgør noget sundhedsmæssigt problem . 

Med hensyn til PCB viser torskelever et højt indhold . I 

gennemsnit spises under 1 g torskelever pr. person pr. 
dag i Danmark, og PCB-indholdet er her ikke noget 
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problem. Kun for personer, der spiser 20 g eller mere om 

dagen, vil PCB-indholdet være betænkeligt. 

En person, som spiser 150 g torskelever pr. uge kommer 

op på hele det vejledende tolerable ugentlige indtag for 

PCB. I gennemsnit spises der imidlertid meget lidt tor 

skelever i Danmark og derfor er PCB-indholdet i kke noget 

problem for den almindelige forbruger. 

5.6 Afslutning 

Sammenfattende kan siges, at forløbet af første 5-års

periode har understreget opfattelsen af, hvor vigtigt 

det er at overvåge danskernes kost. Nye spisevaner ind

føres, nye levnedsmidler vinder frem på markedet, nye 

sorter frugt og grønt udbydes, mønstrene for pesticid

anvendelse kan ændres og hidtil ukendte forureningskil

der kan dukke op. En systematisk overvågning er nødven

dig for også i fremtiden at være sikker på, at der er 

sunde levnedsmidler til den danske befolkning. Og det er 

vigt i gt, at overvågningssystemet løbende korrigeres, så 

områder uden problemer overvåges sjældnere, mens nyop 

dagede problemer inddrages i systemet. 
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BILAG 

Bilag I: Prøveudtagning 1984-1987 til overvågning af næringsstoffer i levneds
midler . 

1984 Antal 1985 Antal 1986 Antal 1987 Antal 
Frugt og prøver Mejeri- prøver Fisk prøver Kød og prøver 
grøntsager produkter kornpro -
samt korn - dukter 
produkter 

Tomater 17 Sødmælk 18 Makrel , fersk 12 Svinemørbrad 30 
Blomkål 27 Ymer 18 Makrel, røget 6 Nakkefilet 30 
Hvidkål 12 Yoghurt 18 Makrel, naturel 21 Oksemørbrad 30 
Æbler 18 Smør 48 Rødspætte Il Oksespidsbryst 30 
Gulerødder 10 Skrubbe 12 Kylling 31 
Agurk 12 Ost Sild 17 Okselever 24 
Appelsin 9 Havarti 60+ 6 Torsk 45 Svinelever 24 

Havarti 45+ 13 Torskerogn 12 Leverpostej 24 
Franskbrød 15 Havarti 30+ 1 Tun/ bonito 8 Spegepølse 5 
Sigtebrød 4 Danbo 45+ 31 Salami 23 
Grahamsbrød 1 Danbo 30+ 5 Kødpølse 8 
Rugbrød, lyst 6 Danbo 20+ 1 Cervelatpølse 19 
Rugbrød, mørkt 11 Danablu 50+ I Hotdogpølse 19 
Rugbrød, fuld- Wienerpølse 13 
korn 9 Medisterpølse 28 
Kærnebrød 5 
Trekornsbrød 6 Grahamsbrød 5 
Fiberbrød b Grovfranskbrød 4 
Andet brød 5 Kastaniebrød 4 
Solsikkebrød/ Sigtebrød 2 
Kastaniebrød 3 Solsikkebrød 4 
Grovfranskbrød 2 Trekornsbrød 1 
Cornflakes 3 Valnøddebrød 6 
llavregryn 4 Grovbolle b 
Mlisli 1 Rundstykke 6 
Havreprodukter 5 Spansk rund -
Hvede- og ris- stykke 6 
produkter 4 Croissant 6 
Fiberprodukter 2 Tebi l"kes 6 

Havregryn 3 
Con1f lakes 2 
Mlisli 5 
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Bilag 2: Prøveudtagning 1983-1987 til overvågning af sporelementerne bly, cadmium. kviksølv (Hg), arsen, nikkel. selen 
og chrom i levnedsmidler . 

Levnedsmiddel- 1983 Antal 1984 Antal 1985 Antal 1986 Antal 1987 Antal 
gruppe prøver prøver prøver prøver prøver 

Kornprodukter Hvede 30 Hvedebrød 15 Hvede 30 Hvedebrøa 15 Hvede 30 
Rug 30 Rugbrød 30 Rug 30 Rugbrød 30 Rug 30 
Havre 20 Blandingsbrød 30 Havre 20 Blandingsbrød 30 Havre 20 
Ris 20 Knækbrød 5 Ris 20 Knækbrød 5 Ris 20 
Byg 10 Morgenmads- 30 Byg 10 Morgenmads - 30 Byg 10 

cerealier cerealier 

Grøntsager Danske : Danske: Danske: 
og frugt Agurk 2 Blommer 29 Agurk 19 

Blomkål 12 Hindbær 12 Blomkål 19 
Bønner 8 Hyldebær 10 Bønner 12 
Grønkål 16 Jordbær 30 Champignon 12 
Gulerod 28 Kirsebær 15 Grønkål 28 
Hvidkål 26 Pærer 26 Gulerod 29 
Kinakål 8 Rabarber 20 Løg 18 
Løg 18 Ribs 2 Porrer 20 
Porrer 31 Solbær 19 Salat 19 
Rosenkål 2 Stikkelsbær 12 Selleri 17 
Rødbede 20 Æbler 44 Spinat 5 
Salat 5 Ærter 21 
Selleri 2 
Spinat 6 
Tomat 12 

Import: Import: Import: 
Agurk 10 Appelsiner 5 Auberginer 5 
Bladselleri 10 Bananer 20 Bladselleri 10 
Blomkål 10 Citroner 5 Blomkål 10 
Gulerod 10 Clementiner 5 Fennikel 4 

Hovedsalat 8 Ferskner 20 Kartoffel 10 
Iceberg salat 11 Grape 5 Kinakål 5 
Kinakål 10 Pærer 20 Knoldselleri 3 
Løg 10 Vindruer 20 Løg 10 
Peberfrugt 10 Æbler 20 Peberfrugt 10 
Tomater 10 Salat 10 

Tomater 9 
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Bilag 2 !fortsat) . 

Levnedsmiddel- 1983 
gruppe 

Kartofler DK 
" Imp 

Kød m. v . Svinekød 
Får/ lam 

Svinenyre 
Svinelever 

Fisk m.v . Torsk 
Rødspætte 
Skrubbe 
Sild 
Torskelever 

Æg 

Drikke,rarer 

Antal 
prøver 

30 
10 

125 
15 

125 
125 

100 
30 
65 
70 
75 

I 

1984 Antal 1985 
prøver 

Kartofler DK 30 Kartofler DK . Imp 10 . Imp 

Svinenyre (Hg ) 100 Svinenyre 
Kalvenyre 

100 
Svinelever 

Oksenyre 
Kalvelever 100 Okselever 
Fjerkrælever so 

Blandings-
prøver 

Antal 1986 Antal 1987 Antal 
prøver prøver prøver 

30 Kartofler DK 30 Kartofler DK 30 
10 . Imp 10 . Imp 10 

Kalvekød 100 
Oksekød 
Fjerkrækød 40 

125 Svinenyre (Hg ) 100 Svinenyre 125 
125 Kalvenyre 

100 
Svinelever 125 

Oksenyre 
Kalvelever 100 Okselever 
Fjerkrælever so 

30 

Vin 70 
01 20 
Mineralvand 40 
Juice og saft 31 
Andre 33 



-.J 
w 

Bilag 3 : Prøveudtagning for hvert af årene 1984-1988 til overvågning af nitrat i grøntsager . 

Måned Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep 

Afgrøde 

Salat , dansk 
( l ) 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Salat . imp . 10 10 10 10 

Kartofler , dansk 10 10 10 

Kartofler , imp . 10 10 

Porre 10 10 

Rødbeder 10 10 

Hvidkål 10 10 

( l) Dansk salat fra december til april kun udtaget i 1987 og 1988 

0kt Nov Dee 

10 10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 

10 10 



Bilag 4: Prøveudtagning 1983-1987 til overv~gning af pesticider og PCB i lev
nedsmidler. 

Levnedsmiddel 1983 1981, 1985 198(, 1987 
Antal Antal Antal Antal Antal 
prøver prøver pr·øver prøver prøver 

Ost 47 44 52 34 44 

Ost, impo1·t 48 48 37 37 

Smør 148 134 156 145 174 

Æg 10 I ( 1 ) 97 (I) 65 \ I 1 33 46 

Fedt, fjerkræ 25 24 20 21 28 

Fedt, kreatur 120 118 120 119 121 

Fedt, svin 120 121 117 120 121 

Sild 33(2) 36 <3 > 25 32 15 

Skrubber 47( 2) 48()) 

Torsk 47( 2) 46( 3 ) 

Tc,rskelever 43( 2) 37< 3) 19 23 15 

( 1 ) 
1 prøve besdr af 6 æg fra forskellige producenter . 

(2) 
Prøverne udtaget i 1982 1983 . er og 

(3) 
Prøverne udtaget i 1983 1984 . er og 

174 



-.J 
U1 

Bilag 5: Oversigt over overvågningssystemet 1988-1992 . 

Levnedsmiddelgruppe Næringsstoffer 

Frugt og grøntsager Thiamin, rn 1-vit.) . Bfvit ., 
folacin , C-vit ., kost iber , 
fedt , protein , aske, tørstof 

Kornprodukter Thiamin ( B1-vit :) , ribofl~vin 
( B.J-vit.). B6-vit ., folacin , 
calcium. magnesium , jern , zink 
natrium . kalium , kostfiber , 
fedt , protein , aske , tørstof 

Mejeriprodukter og æg A-vit ., thiamin (B1-vit .), 
ribo~lavin ( B2-~it .): folacin. 
calcium. magnesium, Jern , 
zink. jod. natrium , kalium, 
fedt. fedtsyrer, protein, 
aske, tørstof 

Fisk D-vit . , jod, fedt, fedtsyrer . 
protein , aske , tørstof 

Kød Thiam~n 1s1-vit: ), ribofla~in 
rB 2-vit . I. B~-vit ., magnesium. 
jern , zink , edt . protein , 
aske . tørstof 

Indmad A-vit .. jern, fedt, protein. 
aske. tørstof 

Animalsk fedt 

Sporelementer og nitrat Pesticider og PCB Mykotoksiner 

Bly, cadmium. kviksølv , 
nikkel , selen , chrom. 
I grøntsager desuden nitrat 
i 1988 

Bly, cadmium, kviksølv , Ochratoxin A 
nikkel , selen , chrom . 

I æg: Bly, cadmium , kvik- DDT, dieldrin , HCB , 
sølv, nikkel , selen, chrom . a-HCH. Ø-HCH, lindan 

(Y-HCH ), heptachlor-
epoxid, PCB 

Bly, cadmium , kviksølv, DDT, dieldrin. HCB , 
arsen, nikkel, selen , chrom . a-HCH . Ø-HCH , lindan 

•Y-HCH ) , heptachlor-
epoxid , PCB 

Bly , cadmium, kviksølv, 
nikkel , selen , chrom . 

Bly, cadmium . kviksølv , 
nikkel , selen, chrom . 

DDT. dieldrin , HCB , 
a-HCH, Ø-HCH , lindan 
IY-HCH) , heptachlor-
epoxid. PCB 



Bilag 6 : Danske maksimalgrænseværdier for bl y, cadmium og kviksølv i levneds
midler . 

1 . B111rnemad 
- Noclerrn.Tlkserstatning 
- B111rnemacl med fisk 

2 . Mælk og konswivnælkprodukter 

3. Ost og osteprodukter 

4 . Fedtstoffer og fedtstof
produkter 

5. Kød og kødvarer 
- Lever 
- Nyrer 
- Oksenyrer 

6 . Fisk og fiskevarer 
- fiskelever 

krebsdyr og bløddyr 
skrubber, tun, bonito og 
torsk 
~1 . helleflynder og 
ledsvandsfisk 
sildehaj 

7 . Æg og æggeprodukter 

8 . Korn og stivelsesprodukter 
- kli cl 
- hvedekerner 

9. Frugt og grøntsager 
- grøntsager 
- bladgrøntsager 
- grønk~l 
- kart0fler 
- frugt 

10. Drikkevarer 
- frugt og grøntsagssaft 
- vin 
- spiritus 

11. Sukker 

12 . Levnedsmidler i d~ser 
undt. b,i,rnemad og 
drikkevarer 
- kreds+bløddyr . fisk m. v . 

i tomat 

13. Andre levnedsmidler 

Maksimale grænseværdier mg/ kg, eller mg/liter 

Bly 

0 . 1 . 
0 . 02 

( I ) 

( l ) 

( 1) 

< I ) 
1 . 0 
1 . 0 

( 1 ) 

( I ) 

( 1 ) 

( 1 ) 
( 1 ) 

0.2 
0.5 
I. 0 
0 . 1 
( I ) 

( 1 ) 
0 . 1 
0 . 6 
( I ) 

(]) 

I. 0 

2.0 

! I J 

Cadmium 

0 . 1 

(I) 

( I ) 

<.1) 
0.5 
I . 0 
<Il 

( 1 ) 
Q.5 
( I ) 

( I ) 

0 . l 
0.2 
0.2 

(I) 

<.1) 
l I > 

0.02 
0 . 06 

0. 1 

(I} 

Kviksølv 

0.02 

0 . 07 

<.I> 
< I ) 
( 1 ) 

0 . 3 

<. I ) 
0.5 

1.0 

( 1 ) 

( 1) 

! I> 

(1) For disse levnedsmidler er kun fastsat overv~gningsværdier, jf . bekendtgø
relsens bilag 2 (31). 
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