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2800 Kgs. Lyngby 
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NOTAT 

Til Fødevarestyrelsen (FVST) 

Vedr. Høringssvar 

Fra DTU Fødevareinstituttet 9. Februar 2021

petol 

DTU DOCX nr. 21/1022200 

Høringssvar vedr. forslag til reviderede grænseværdier for visse mykotoksiner 
(ochratoksin A, DON og T-2/HT-2) i fødevarer 

Forespørgsel 

Fødevarestyrelsen (FVST) har d.12/1-2021 udbedt sig kommentarer fra høringskredsen vedr. revision 

af grænseværdierne for mykotoksinerne ochratoksin A, DON (deoxynivalenol) og type A trichothece-

nerne; T-2 og HT-2. DTU fødevareinstituttet har d.13/1 modtaget en opdateret version af grænsevær-

dier for DON. Hørringsvaret adressere denne seneste version. 

Generel baggrund 

Grundlaget for revisionen af grænseværdier er én række EFSA vurderinger af ochratoksin A (EFSA 

2020), DON (EFSA 2017a) og T-2/HT-2 (EFSA 2017b, 2017c), og disse vurderinger danner i vidt om-

fang også basis for DTU Fødevareinstituttets vurdering.  

DTU Fødevareinstituttet har forholdt sig til tidligere forslag til revision af grænseværdier for T-2/HT-2 

(27 november 2019, DTU DOCX nr. 19/1034527) og DON (24 juni 2020, DTU DOCX nr. 20/1010805). 

Opdaterede versioner af disse notater er vedsendt FVST som baggrundsinformation. Der kan i disse 

notater findes en mere detaljeret beskrivelse af baggrund, beregninger og de anvendte indtagsscena-

rier der danner basis for det her afgivne hørringssvar. Vurderingen af en grænseværdi er foretaget ud 

fra en estimering af hvorvidt den er dækkende i forhold til at forbrugerne undgår overskridelse af den 

akutte reference dosis (ARfD) ved akut eksponering, det tolerable daglige indtag (TDI) ved langvarig 

eksponering og endelig 2 x TDI ved tidsbegrænset eksponering (kontinuerligt indtag i op til ca. 3 må-

neder). Akut og tidsbegrænset eksponering er relevant i forhold til vurderingen af hvorvidt forbrugerne 

er sikret mod et kontamineret parti fødevare. 

I forhold til vurdering af de forslåede grænseværdier, er det vigtigt at holde sig for øje, at små- og 

spædbørn er væsentligt mere eksponerede end ældre forbrugere for kontaminanter i cerealier, i kraft 

af deres langt større grødindtag (og dermed cerealieindtag) i forhold til legemsvægten. En grænse-

værdi der fint sikrer ældre forbrugere, sikrer således ikke nødvendigvis små- og spædbørn. Det der 
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generelt giver udfordringer for Danmark ved fastsættelse af grænseværdier for de kontaminanter som 

vi i overvejende grad eksponeres fra via cerealier (her DON og T-2/HT-2), er at der i Danmark er en 

tradition for at visse forbrugere laver deres egen mad til spæd- og småbørn ud fra de almindeligt for-

handlede cerealier (f.eks. havregryn og majsmel), i stedet for at købe industrielt færdigfremstillede 

spæd- og småbørn produkter hvor der normalt er fastsat mere restriktive grænseværdier.  

 

Nedenstående vurderinger dækker indtag af DON, T-2/HT-2 samt deres metabolitter, men dækker ik-

ke evt. kombinationseffekter der måtte være fra det samlede indtag af forskellige trichothecener i ce-

realier. 

 

 

Ochratoksin A 

 

Kort baggrund 

Ochratoksin A er et mykotoksin der kan produceres af en række Aspergillus og Penicillum skimmel-

svampearter, når de gror på fødevarer. En komplicerende faktor i forhold til at mindske befolkningens 

indtag, er at ochratoksin A, ikke er specielt associeret til en type fødevare, men kan forekomme i 

mange forskelligartede fødevarer. Det er veldokumenteret at ochratoksin A er kræftfremkaldende, 

men der er megen usikkerhed om hvorvidt stoffet er DNA skadeligt (genotoksisk). Det har stor betyd-

ning for om der kan sættes en grænse for et sikkert indtag. En nylig vurdering fra EFSA kan ikke afvi-

se at ochratoksin A er genotoksisk, og på basis af denne vurdering så peger EFSA på at ochratoksin 

A udgør en mulig sundhedsmæssig risiko ved befolkningernes nuværende indtagsniveauer. Ud over 

at være kræftfremkaldende er stoffet nefrotoksisk (nyreskadelig). EFSA’s indtagsestimater viser at ind-

taget blandt de mest eksponerede børn i EU, særligt spædbørn, kan udgøre en sundhedsmæssig risi-

ko for skader på nyrerene. Langtidsindtaget blandt danske børn estimeres dog til at ligge så lavt, at 

indtaget generelt ikke udgør nogen risiko for nyreskader hos danske børn. Det kan dog stadig være en 

risiko fra enkelte særligt kontaminerede partier af fødevarer. Samlet set udgør EFSA vurderingen et 

sundhedsfagligt rationale for at reducere befolkningens nuværende eksponering af ochratoksin A.    

  

Vurdering af grænseværdier i forhold til at sikre forbrugerne mod kronske skadevirkninger 

Den forslåede revision vil fastsætte grænseværdier for en række fødevare hvor der i dag ikke er 

grænseværdier, samt en foretage en yderligere reduktion i nogle af de eksisterende grænseværdier. 

På den baggrund forventes den forslåede revision, at havde en effekt i forhold til at nedbringe forbru-

gernes samlede eksponering for ochratoksin A. DTU fødevareinstituttet har gennemgået de af EFSA 

opgjorte resultater for ochratoksin A analyser i forskellige fødevarer. Særligt introduktion af en græn-

seværdi for indholdet i figner (tørrede frugter) giver god mening i forhold til at reducere eksponeringen, 

i og med at ochratoksin A er fundet i 25 % af de analyserede partier og indholdet kan være højt. 

Ochratoksin A er generelt ikke det store problem i nødder, men pistacienødder skiller sig ud ved at lej-

lighedsvis at havde høje indhold, hvilket begrunder at der forslås en grænseværdi for ochratoksin A i 
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pistacienødder. Blandt oliefrø skiller særligt hampefrø sig ud med markant hyppigere fund end andre 

oliefrø. Antallet af analyser for hampefrø er imidlertid lavt (n=32, EFSA 2020), så resultaterne er ikke 

nødvendigvis retvisende for denne fødevare. Ochratoksin A findes hyppigt i kakao, men indholdet er 

normalt lavt (95 percentil < 2 µg/kg, EFSA 2020). Indførelse af grænseværdier for kakao kan dog bi-

drage til at begrænse børns indtag af ochratoksin A. Flere af grænseværdierne er fastsat et godt styk-

ke over 95 percentilen for indholdet i en given fødevare (f. eks. pistacienødder, te, og oliefrø (hampe-

frø undtaget)). Det er dog set eksempelvis for aflatoksiner, at relativt få, men meget kontaminerede 

partier kan trække den samlede eksponering fra en fødevaregruppe betydeligt op. DTU fødevareinsti-

tuttet har ikke adgang til data der er tilstrækkeligt detaljerede til at vurdere om dette er tilfældet her. 

Men selv om det måske er begrænset hvor meget disse grænseværdier har af indflydelse på forbru-

gernes samlede indtag af ochratoksin A livet igennem, så vil de forslåede grænseværdier bidrage til at 

beskytte forbrugerne mod en høj tidsbegrænset eksponering fra et særligt kontamineret parti. 

 

Fra lakrids kommer et betydeligt indtag i de lande hvor lakrids er en populær fødevare. Den forslåede 

grænseværdi vil dog næppe ændre meget, i og med at den eksisterende grænseværdi for lakridseks-

trakt ligger på 80 μg/kg og langt det meste lakridsslik indeholder < 10 % ren lakrids (lakridsekstrakt). 

Det kan hævdes at der reelt er tale om en forøget tolerance for ochratoksin A i lakridsslik, med den 

forslåede grænseværdi på 10 μg/kg. Eks. for en typisk lakridsslik der indeholder 4 % lakridsekstrakt, 

så kan slikket i princippet laves ud fra lakridsekstrakt indeholdende 250 μg ochratoksin A/kg, og stadig 

overholde grænseværdien for den færdige lakridsslik. Et alternativ til denne tilgang kunne være at re-

gulere grænseværdien i lakridsslik, på basis af den tilsatte mængde lakridsekstrakt f. eks. ville slik 

med 4 % lakridsekstrakt maksmalt kunne indeholde 3,2 μg/kg, hvis der tilbageregnes til at lakridseks-

trakten ikke må indeholde mere end 80 μg/kg. 

 

EFSA’s vurdering viser også at der kan være et betydeligt eksponeringsbidrag fra skimmelost og 

skimlede forarbejdekødvare (f. eks. pølser, skinker). Der kan således være et rationale for ligeledes at 

regulere maksimalindholdet for disse produkter. Antallet af udførte analyser er dog for nuværende 

meget begrænset, så første skridt vil være at få indsamlet flere analysedate for disse produkter. I det 

hele taget er vores viden om mykotoksiner i disse produktgrupper begrænset, særligt for produkter der 

ikke fremstilles i en velkontrolleret industriel proces. Så en bedre kortlægning af forekomsten af for-

skellige mykotoksiner i skimmelost og skimlede forarbejdekødvare, ville være ønskeligt i forhold til at 

skabe et pålideligt grundlag for fremtidige risikovurderinger. 

 

I hvor høj grad de forslåede grænseværdier vil sænke befolkningens eksponering af DON, det må af-

klares i en fremtidig eksponeringsvurdering baseret på analyser udført efter grænseværdiernes ikraft-

træden. Ud over målsætningen med at sænke befolkningens kroniske eksponering, så vil udbygnin-

gen af grænseværdier også i højere grad sikre forbrugerne mod subkroniske skadevirkninger som føl-

ge af et særligt kontamineret parti fødevare (f. eks. fra figner eller dadler). 
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DON 

 

Kort baggrund 

Type B trichothecenen DON er et mykotoksin der dannes af forskellige fusariumarter. Den primære 

kilde til befolkningens eksponering for DON og DON metabolitter er cerealier. Ud over DON kan 

svampene ligeledes danne 3-acetyl-DON og 15-acetyl-DON mens DON-3-glucosid er et resultat af 

den angrebne afgrødes metabolisering af DON. Akut indtag af DON kan forårsage opkastninger. Ud 

over opkastninger kan akut indtag medføre kvalme, diarre, mavesmerter, hovedpine, svimmelhed, fe-

ber og i alvorlige tilfælde, blodig afføring. I dyreforsøg er DON fundet at være både reproduktionstok-

sisk og kunne forårsage skader på fostre. DON er ligeledes immunotoksisk (inflammation og reduceret 

modstandskraft over for infektionssygdomme) og forårsager reduceret legemstilvækst i forsøgsdyr. 

TDI er fastsat på baggrund af sidstnævnte effekt. Den af EFSA fastsatte TDI samt den ARfD dækker 

begge summen af DON og DON metabolitterne; 3-acetyl-DON, 15-acetyl-DON og DON-3-glucosid. 

EFSAs estimeringer af det kroniske indtag af DON + DON metabolitter, viser at børn risikere at over-

skride TDI, om end der ikke er tale om store overskridelser. På den baggrund vurderes det at ekspo-

neringen udgør en sundhedsmæssig risiko. Der er tale om en meget lille individuel risiko, men om-

vendt er det en risiko der vedrører mange børn. 

 

Vurdering af grænseværdier i forhold til at sikre forbrugerne mod kontaminerede partier 

Det skal bemærkes at følgende bemærkninger vedrører det seneste forslag til grænseværdier for 

DON, der er sendt til instituttet d.13/1-2021. Her forslås højere grænseværdier for en række cerealier, 

end det er tilfældet i det dokument der er lagt på høringsportalen. Primære ændringer i forhold til hø-

ringsdokumentet, er at generelt for formalede cerealier, så sættes grænseværdien til 600 μg/kg (i ste-

det for 500 μg/kg) og for formalede majsprodukter sættes grænseværdien til 1000 μg/kg (i stedet for 

750 μg/kg). Den gældende lovgivning differentiere mellem partikelstørrelse, således at for formalede 

majsprodukter med en partikelstørrelse > 500 µm så er grænseværdien 750 μg/kg, mens den er 1250 

μg/kg for partikelstørrelser < 500 µm. Produkter fra begge fraktioner kan bruges til spædbørnsgrød.  

 

Samlet set er der med revisionen tale om en mindre opstramning af de nuværende grænseværdier. 

Dette gælder dog ikke helt for alle de formalede majsprodukter. Generelt sikrer grænseværdierne det 

store flertal af forbrugere mod at kontaminerede partier kan forårsage akutte såvel som subkroniske 

skadevirkninger fra indholdet af DON. For spædbørn der får hjemmelavet grød lavet på basis af for-

malede kornprodukter f.eks. havregryn og majsgryn og for småbørn der spiser havregryn som mor-

genmad, kan en risiko ikke fuldstændigt afvises. DTU fødevareinstitutter vurderede i 2020 at der ikke 

er rum til at grænseværdien for formalede kornprodukter (f.eks. gryn, flager, mel), sættes højere end 

500 μg/kg hvis en sundhedsmæssig risiko skal undgås. Dette gælder særligt i forhold til majsgryn og 

havregryn der er produkter der ofte anvendes til hjemmelavet spædbørnsgrød. Grænseværdierne skal 

ikke blot sikre mod indholdet af DON, men skal også tages højde for at der i et kontamineret parti kan 
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være et yderligere bidrag af toksiske DON metabolitter. Risikoforøgelsen ved at fastsætte en grænse-

værdi på 600 μg/kg i stedet for 500 μg/kg vurderes dog som lille. Mere betænkeligt er fastsættelsen af 

en grænseværdi på 1000 μg/kg for de formalede majsprodukter.  

 

Vurdering af grænseværdier i forhold til at sikre forbruger mod kronske skadevirkninger  

De foreslåede grænseværdier forventes generelt at havde en effekt i forhold til at nedbringe forbru-

gernes eksponering. Dog kan den foreslåede grænseværdi på 1000 µg/kg for alle formalede majspro-

dukter måske trække i modsat retning. Om implementering af de forslåede grænseværdier vil være til-

strækkeligt til at bringe eksponeringen under TDI for alle forbrugergrupper er usikkert. Det må afklares 

i en fremtidig eksponeringsvurdering baseret på analyser udført efter grænseværdiernes ikrafttræden. 

 

 

T-2/HT-2 

 

Kort baggrund 

Type A trichothecenerne T-2 og HT-2 er mykotoksiner der dannes af forskellige fusariumarter. Den 

primære kilde til befolkningens eksponering af T-2, HT-2 og deres metabolitter er cerealier. Planter, 

dyr eller andre svampe kan metaboliserer T-2 og HT-2 til en længere række af forskellige metabolitter. 

En stor del regnes som værende ligeså toksikologisk potente som moderstofferne, men der er også 

metabolitter som vurderes til at være væsentligt mindre potente. T-2 er skadelig for blodceller og 

knoglemarven og kan føre til apoptose i flere celletyper. Skadevirkningen sker som følge af at T-2 in-

terfererer med dannelsen af peptid bindinger (via binding til ribosomer) og hæmmer dermed protein-

syntesen. Akut indtagelse af T-2 og HT-2 kan medføre opkastninger. Mekanismen er noget uklar, men 

skyldes muligvis en opregulering af proinflammatoriske cytokiner. EFSA har identificeret den kritiske 

akutte effekt (den skadevirkning der ses ved den laveste dosis) som følge af indtag af T-2 og HT-2 til 

at være opkastninger, mens den kritiske effekt som følge af længerevarende indtag, er en reduktion i 

antallet af leukocytter (hvide blodlegemer). EFSA har i deres seneste risikovurdering af T-2 og HT-2, 

fastsat et tolerabelt dagligt indtag (TDI) samt en akut reference dosis (ARfD) for summen af T-2 og 

HT-2 samt en længere række af metabolitter korrigeret med en potensfaktor. På bais af EFSA’s sene-

ste opgørelse over befolkningens eksponering, ses det at der er børn som markant overskrider TDI. 

For danske spæd- og småbørn sker overskridelsen med mere end en faktor 2. På den baggrund vur-

deres det, at det nuværende kroniske indtag blandt danske børn udgør en sundhedsmæssig risiko.  

 

Vurdering af grænseværdier i forhold til at sikre forbruger mod kontaminerede partier 

Under forudsætning af at grænseværdierne for summen af T-2 + HT-2 overholdes, så vurderes det at 

de foreslåede grænseværdier i stort omfang vil sikre forbrugere af cerealier og cerealieprodukter, mod 

at kontaminerede cerealiepartier indeholder sundhedssakdelige niveauer af T2og HT2. Men en 

sundhedsmæssig risiko, for akut såvel som subkronisk toksicitet, kan ikke afvises for formalede majs-

produkter (mejsmel, majsgryn) og formalede havreprodukter (havregryn) der anvendes til hjemmelavet 
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små- og spædbørnsgrød, samt de antageligvis meget få forbrugere der anvender havrekerner, til selv 

at valse havregryn til brug i grød til små- og spædbørn. Dette skyldes at den forslåede grænseværdi 

for formalet havre og majs et sat til 50 µg/kg, mod de 20 µg/kg der gælder for øvrige cerealier. Herud-

over vurderes det, at i forhold til subkronisk toksicitet så er grænseværdierne, heller ikke fuldt dæk-

kende for småbørns indtag af havregryn anvendt som morgenmad, samt de antageligvis meget få 

spæd- og småbørn, der kun spiser hjemmelavet rugbrød. Ifølge DTU fødevareinstituttets beregninger 

så vil den generelle grænseværdi på 20 µg/kg sikre at selv de mest grødelskende spædbørn ikke 

overskider den ARfD, samt at risikoen for subkronisk toksicitet (vurderet til indtag > 2 x TDI) vil være 

meget lav. Hvis risikoen helt skulle undgås, så ville grænseværdien skulle ligge på 10 µg/kg, hvilket er 

på linje med den forslåede grænseværdi for cerealiebaserede fødevare til små- og spædbørn.  

 

Vurdering af grænseværdier i forhold til at sikre forbruger mod kronske skadevirkninger  

For nuværende gælder kun vejledende niveauer for indholdet af T-2 og HT-2 i korn og kornprodukter. 

På baggrund af indførelse af grænseværdier, det samtidig er sat væsentligt lavere end de nuværende 

vejledende værdier, så forventes de forslåede grænseværdier at havde en klar effekt i forhold til at 

nedbringe forbrugernes eksponering. Om implementering af de forslåede grænseværdier vil være til-

strækkeligt til at sænke eksponeringen til under TDI for alle forbrugergrupper, det må afklares i en 

fremtidig eksponeringsvurdering baseret på analyser udført efter grænseværdiernes ikrafttræden. 

 

Grænseværdien dækker kun T-2 og HT-2, hvilket er forståeligt, i og med at de fleste analysemetoder, 

der er i anvendelse i dag, kun kan analysere for T-2 og HT-2. Men der foreligger derved en risiko for at 

indholdet af toksiske stoffer i et parti underestimeres (og befolkningens eksponering underestimeres). 

Der er således et rationale for at etablere metoder, der dækker mere bredt, primært i forhold til de to 

glucolyserede metabolitter, der ofte ses i betydelige mængder i kontaminerede partier. Når metoder 

og standarder er på plads, åbner det for muligheden for at udvide grænseværdien til også at dække 

de glucolyserede metabolitter. 
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