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Vedr. dispensation af jodberigelse af salt 

 

Opdrag 

Fødevarestyrelsen har modtaget en ansøgning om dispensation fra kravet om jodberigelse af salt 

beregnet til anvendelse i brød og almindeligt bagværk. 

Virksomheden angiver, at produktets form er flydende (opkoncentrering af havvand), at produktets 

naturlige indhold af jod er <0,001 % samt at salgstonnagerne af produktet er anslået til at være 20 

tons første år, 75 tons andet år og 100 tons tredje år. 

Fødevarestyrelsen har fra leverandøren fået nogle lidt mere detaljerede oplysninger om jodindholdet. 

Det skulle ligge mellem 0,63 og 0,85 mg/l. Disse værdier er omregnet til µg/100g mellem 53 og 71 

µg/100g saltopløsning. Omregnes de værdier til ”tørt” salt, så er værdierne 255 – 344µg/100 g salt.  

Beregnet ud fra natriumindholdet på 8,2%, så er saltindholdet i den flydende saltopløsning 20,5% 

(8,2 x 2,5). 

For at vurdere, hvorvidt Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravet for dette produkt, har 

Fødevarestyrelsen bedt DTU Fødevareinstituttet om hjælp, da de har brug for at vide lidt om, hvor 

stor en andel af det samlede salt i brød og almindeligt bagværk, produktets anslåede salgstonnage 

udgør. 

 

 

Konklusion 

Det forventede salg af saltopløsningen estimeres til at dække en mængde af salt i brød i 

størrelsesordenen 0,1% det første år, 0,5% det andet år og 0,7% det tredje år af den totale mængde 

salt i brød.  

Det skal bemærkes, at vi ikke ved i hvilke typer brød saltopløsningen vil blive anvendt, så det kan 

ikke udelukkes, at der vil være personer, som vil få størsteparten af deres brød med salt fra 

saltopløsningen og dermed ikke vil få gavn af den jodberigelse, som ellers er i brød. 
 

 

Usikkerhedsvurdering 

 

Der er tale om estimerede overslag. Der er i teksten gjort rede for de antagelser, der ligger til grund 

for estimeringerne. 
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Saltopløsningen indeholder 2,55-3,44 µg jod pr g salt og 20,5% salt. Til sammenligning ligger den 

obligatoriske jodberigelse på 13 µg pr g salt (13mg/kg). 
Det er muligt at lave nogle overslagsberegninger, der kan give en ide om størrelsesordenen af det 
som FVST spørger om. 

Vi estimerer det årlige indtag af brød til ca. 286.898 tons brød i alt pr år ud fra det gennemsnitlig 

daglige indtag af brød (DANSDA2011-13 (4-75 år)) på 136 g og antal indbyggere i Danmark på 
5.778.570 (Danmarks Statistik, 4. kvartal 2017, https://www.dst.dk/da/Statistik/emner/befolkning-og-

valg/befolkning-og-befolkningsfremskrivning/folketal). I det gennemsnitlige indtag af brød indgår 
hjemmebagt brød, men ikke indtag af fx burgerboller pizzabunde. 
 

Saltindholdet lå i industrielt fremstillet brød i 2014 på gennemsnitligt 1,0 g pr 100 g. Indholdet i 

bagerbrød lå højere, og det må formodes at en del brød vil ligge lavere end dette i fremtiden, hvor 

producenterne bestræber sig på at sænke saltindholdet i brødet (oplysninger fra Saltpartnerskabet). 

Hvis vi derfor anslår, at brød og alm bagværk i gennemsnit indeholder mellem 0,8 og 1,2 g salt pr 100 

g brød, kan vi estimere hvor meget brød der produceres med salt fra saltopløsningen ud fra det 

forventede salg af saltopløsningen på 20 tons første år, 75 tons andet år og 100 tons tredje år.  
 
 
Tabel 1. Estimeret andel af brød med salt fra saltopløsningen, der søges dispensation om. 

 

 

Forventet 
salg af salt-
opløsning 
kg pr år 

Salt i 
salt-

opløsning 
g pr år 

Brød, kg, 
hvis 

0,8g/100g 

Brød, kg, 
hvis 

1g/100g 

Brød, kg, 
hvis 

1,2g/100g 

Brød, 
% af total, 

hvis 
0,8g/100g 

Brød, 
% af total, 

hvis 
1g/100g 

Brød,  
% af total, 

hvis 
1,2g/100g 

1. år 20.000 4.100.000 512.500 410.000 341.667 0,2 0,1 0,1 

2. år 75.000 15.375.000 1.921.875 1.537.500 1.281.250 0,7 0,5 0,4 

3. år 100.000 20.500.000 2.562.500 2.050.000 1.708.333 0,9 0,7 0,6 

 

I alt vil brød bagt med saltopløsningen kunne udgøre i størrelsesordenen 0,1 - 0,9 % af det samlede 

forbrug af brød. I denne beregning er det forudsat, at det samlede brødforbrug er konstant de tre år. 

Når det samtidigt forudsættes, at det øvrige brød gennemsnitligt indeholder 1 g salt pr 100 g brød vil 

mængden af salt i det forventede salg af saltopløsningen udgøre i størrelsesordenen 0,1% det første 

år, 0,5% det andet år og 0,7% det tredje år af den totale mængde salt i brød.  
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