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Nitriteksponering fra forarbejdet kød - 2017-2019 

Opdrag 

I det FVST ønsker: 

en beregning af indtaget af kød,  

en beregning af eksponeringen for nitrit og endelig  

en vurdering af den sundhedsmæssige risiko ved danskernes eksponering for nitrit fra kødprodukter. 

Er der fra FVST fremsendt Ringsted laboratoriets opgørelse af resultaterne af nitrit/nitrat-analyser i kød-

pålæg (fanen Projekt 3774) for 2017-19 samt i lagesaltet kødpålæg fra kontrolkampagnen i 2019 om 

nitrit i lagesaltede kødprodukter (fanen Kampagne 5140). 

Baseret på disse samt data fra fødevareinstituttet, DTU på indtag af kød og kødpålæg med nitrit øn-

skes der foretaget en beregning af den danske befolknings eksponering for nitrit.  

Konklusion 

Indledningsvis gøres opmærksom på at alle tal for ”nitrit” i tabeller er opgjort for natriumnitrit. 

I tabel 1 er fordelingen af 416 af kontrollaboratoriets prøveresultater af nitritmængder i 12 kød- og på-

lægsgrupper vist. 
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Tabel 1. Fordeling af indhold af nitrit i 12 kød og pålægsgrupper baseret på 416 prøveresultater (2017-

2019)1

Kød -/pålægs-
gruppe 

Kød- og kødpålæg med nitrit 
Middel 
nitrit 

mg/kg 

Standard 
afvigelse 

mg/kg 

Min 
nitrit 

Maks 
nitrit 

Antal 
kontrol 
prøver 

1 Pålæg: Paté 4,9 2,4 1,5 8,2 5 

2 Pålæg: Flæskesteg, oksebryst, sylte 17,3 23,2 1,5 91,0 18 

3 
Pålæg: Almindelig spegepølse, salami, div. 
pølsespecialiteter, rg. medister 

4,9 6,6 1,5 42,0 106 

4 
Pålæg: Hamburgerryg, alm. skinke, roastbeef, 
saltkød, røget filet m.m 

17,0 21,1 1,5 80,0 50 

5 Pålæg: Fjerkræ 15,3 8,3 1,5 25,7 8 

6 
Pølser: Middagspølser og pølser i hotdog 
m.m.

9,0 7,4 1,5 37,0 26 

7 Varm mad: Hamburgerryg/skinke  16,9 14,5 1,5 88,0 63 

8 Varm mad + pålæg:  Bacon 17,7 18,9 1,5 108,0 75 

9 Pålæg: Rullepølse 15,2 24,6 1,5 154,0 53 

10 Pålæg: Sønderjysk spegepølse 1,5 0,0 1,5 1,5 11 

11 
Pålæg: Schwarzwälder-, Serano-, og spege-
skinke 

1,5 0,0 1,5 1,5 8 

12 Pålæg: Baconleverpostej 1,5 0,0 0,0 0,0 1 

1 Da der er i de fremsendte kontrolprøver fra FVST for periode 2017-2019 ikke er udtaget prøver for gruppe 11, anvendes tal-

lene for 2014-2016 
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I tabel 2 er den daglige nitriteksponering vist for aldersgrupperne 4-5 år, 6-14 år og 15-75 år fordelt på 

12 kød- og pålægsgrupper baseret på kontroldata indsamlet af Fødevarestyrelsens kontrollaboratorium 

i Ringsted i perioden 2017-2019.  

Tabel 2. Nitriteksponering baseret på kontroldata fra 2017-2019 

Indtagstal fra 2011 - 2013 - delvis beregnet på 
salgsfordelinger fra 2017 (GfK) N 130 N 628 N 3.188 Nitrit indtag mg/dag 

Kød -/på-
lægs-

gruppe 
Kød- og kødpålæg med nitrit 

4-5 år
g/dag

6-14 år
g/dag

15-75 år
g/dag

4-5 år 6-14 år
15-75

år

1 Pålæg: Paté (2) 0,85 0,72 0,75 0,0042 0,0035 0,0037 

2 
Pålæg: Flæskesteg, oksebryst, 
sylte 

0,10 0,18 0,60 0,0017 0,0031 0,0103 

3 
Pålæg: Almindelig spegepølse, 
salami, div. pølsespecialiteter, 
rg. medister (3) 

7,16 7,65 4,91 0,0347 0,0371 0,0238 

4 
Pålæg: Hamburgerryg, alm. 
skinke, roastbeef, saltkød, rø-
get filet m.m 

2,85 3,72 7,67 0,0485 0,0634 0,1306 

5 Pålæg: Fjerkræ 1,71 1,90 1,85 0,0262 0,0291 0,0283 

6 
Pølser: Middagspølser og pøl-
ser i hotdog m.m. 

10,97 10,43 7,37 0,0991 0,0942 0,0665 

7 
Varm mad: Hamburger-
ryg/skinke (4) 

0,59 1,52 2,67 0,0100 0,0256 0,0450 

8 Varm mad + pålæg:  Bacon (5) 0,72 0,88 0,99 0,0128 0,0156 0,0175 

9 Pålæg: Rullepølse 0,55 1,02 3,39 0,0084 0,0155 0,0515 

10 Pålæg: Sønderjysk spegepølse 0,32 0,34 0,22 0,0005 0,0005 0,0003 

11 
Pålæg: : Schwarzwälder-, Se-
rano-, og spegeskinke 

0,12 0,16 0,32 0,0002 0,0002 0,0005 

12 
Pålæg: Bacon fra bacon-
leverpostej (1) 

0,30 0,25 0,26 0,0004 0,0004 0,0004 

Sum 26,25 28,77 30,99 0,2467 0,2883 0,3785 

N: Antal individer som kostundersøgelsen er baseret på 

(1) Ca. 29% af al leverpostej er baconleverpostej. Baconindholdet i baconleverpostej ligger mellem 4
og 20%. Indholdet i de mest solgte mærker ligger på 9%, hvilket er anvendt ved beregningen.

(2) Økologisk paté udgør ca. 1% af al paté - er trukket fra i indtaget.
(3) Økologisk spegepølse, salami m.m. udgør ca. 6% af pølsepålægget i denne gruppe - er trukket fra i
indtaget.
(4) GfK-tal fra 2012 er opgjort på en anden måde, hvorfor der ikke kan sammenligne med tal fra 2017.
Tallene fra 2012 er bibeholdt, selvom salget af hele stykker skinke/hamburgerryg er faldet. Til gengæld
er salget af skinketern/strimler steget voldsomt.
(5) Indtaget af bacon er evt. højere end beregnet her. Det vil sige, at der evt. indgår bacon i flere retter
end der er med her. For sammenlignelighedens skyld er baconindtaget dog beregnet på samme måde
som tidligere.
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Tabel 3. Nitriteksponerings beregningen for 2017-20192 sammenstillet med perioderne 2011-2013 og 2014-2016 

2017-2019 2014-2016 2011-20133 

Kød- og kødpålæg med nitrit 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

Nitrit indtag 
mg/dag 

4-5 år 6-14 år 15-75 år 4-5 år 6-14 år 15-75 år 4-5 år 6-14 år 15-75 år

Pålæg: Paté 0,0042 0,0035 0,0037 0,0040 0,0034 0,0035 0,005 0,004 0,004 

Pålæg: Flæskesteg, oksebryst, sylte 0,0017 0,0031 0,0103 0,0034 0,0062 0,0207 0,001 0,002 0,006 

Pålæg: Almindelig spegepølse, salami, 
div. pølsespecialiteter, røget medister 0,0347 0,0371 0,0238 0,0418 0,0447 0,0286 0,034 0,037 0,024 

Pålæg: Hamburgerryg, alm. skinke, 
roastbeef, saltkød, røget filet m.m. 0,0485 0,0634 0,1306 0,0494 0,0645 0,1329 0,019 0,024 0,050 

Pålæg: Fjerkræ 0,0262 0,0291 0,0283 0,0404 0,0449 0,0438 0,035 0,039 0,038 

Pølser: Middagspølser og pølser i hotdog 
m.m. 0,0991 0,0942 0,0665 0,1411 0,1341 0,0947 0,134 0,127 0,090 

Varm mad: Hamburgerryg/skinke 0,0100 0,0256 0,0450 0,0151 0,0386 0,0678 0,005 0,013 0,023 

Varm mad + pålæg: Bacon 0,0128 0,0156 0,0175 0,175 0,0213 0,0238 0,008 0,010 0,012 

Pålæg: Rullepølse 0,0084 0,0155 0,0515 0,0093 0,0172 0,0571 0,004 0,008 0,026 

Pålæg: Sønderjysk spegepølse 0,0005 0,0005 0,0003 0,0005 0,0006 0,0004 0,000 0,000 0,000 

Pålæg: Schwarzwälder-, Serano-, 
og spegeskinke 0,0002 0,0002 0,0005 0,0002 0,0003 0,0006 0,001 0,001 0,002 

Pålæg: Bacon fra baconleverpostej 0,0004 0,0004 0,0004 - - - - - - 

SUM 0,2467 0,2883 0,3785 0,3226 0,3758 0,4738 0,25 0,27 0,27 

2 Da der er i de fremsendte kontrolprøver fra FVST for periode 2017-2019 ikke er udtaget prøver for gruppe 11, anvendes tallene for 2014-2016 

3 Report of Technical University of Denmark, National Food Institute. Exposure estimates of nitrite and nitrate from meat and meat cold cuts 2011-2013. National Food Institute. No-
vember 2014. 
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Usikkerhedsvurdering 

FVST har fremsendt analyseresultater af nitritfund i kød og pålæg foretaget af det regionale kontrolla-

boratorium i Ringsted. Syv af prøverne er leverpostej som ikke må tilsættes nitrit, disse er derfor taget 

ud af beregningen. 35 af prøverne har ikke umiddelbart kunnet indplaceres i en af de i beregningerne 

12 kød- og pålægsgrupper, hvilket betyder at resultatet kunne forskydes, hvis disse data var inkluderet 

i eksponeringsberegningen. Endvidere er det den samme kostundersøgelse fra 2011-2013 der ligger til 

grund for indtagsberegningen for 2017-2019. En ny kostundersøgelses er sat i gang i 2020 og nye 

indtagsdata forventes i løbet af de næstkommende år. En yderligere overvejelse er nye produkttyper 

indeholdende bacon som vil bidrage til nitritindtaget. For 2017-2019 beregningerne er medtaget en en-

kel prøve for baconleverpostej, men flere prøver vil give et bedre grundlag for beregning af nitrit fra dette 

produkt.  

Tabel 4. Beskrivende statistik på de 35 analyseprøver som ikke kunne tildeles en af de 12 kød- og 

pålægsgrupper 

Kød- og kødpålæg med nitrit Middel nitrit 
mg/kg 

standard afvi-
gelse 
mg/kg 

min nitrit maks nitrit antal kontrol 
prøver 

Har ikke kunnet tildeles en 
gruppe 22,01 17,82 1,50 84,00 35 

Der er udover fremsendte analyser af kødprodukter også fremsendt fra FVST resultater af analyser i 

2018 af krydderiblandinger/grønsagsekstrakter fx rødbedeekstrakt, som anvendes til kødprodukter, dels 

for at give farve/smag, dels (måske) for at bidrage med nitrit/nitrat. Disse er ikke medtaget her. 

Udredningen  

Datagrundlaget for beregningen af nitriteksponering baserer sig på to datatyper, fremsendt fra Fødeva-

restyrelsens kontrollaboratorium i Ringsted; Det er Ringsted laboratoriets opgørelse af resultaterne af 

nitrit/nitrat-analyser i kødpålæg for 2017-19 og i lagesaltet kødpålæg fra kontrolkampagnen i 2019 om 

nitrit i lagesaltede kødprodukter – samt på Fødevareinstituttets beregning af indtag af kød og kødpålæg 

som må tilsættes nitrit.  

Alle prøvedata er så vidt muligt fordelt på de 11 kød- og pålægsgrupper som også er anvendt i ekspo-

neringsberegningerne til FVST for 2011-20134. Herudover er der for 2017-2019 eksponeringsberegnin-

gerne inkluderet en 12. gruppe: baconleverpostej (dog kun en prøve) (se tabel 1). Af de fremsendte 

prøvedata er der en restgruppe på 35 prøvedata som det ikke har været muligt at fordele og medtage i 

beregningerne da betegnelser som – (saltet flæsk, svin, brystflæsk) eller (kamfilet, svin kamfilet, saltet) 

– ikke uden yderligere informationer vedrørende slutproduktet har kunnet indplaceres i en konkret kød- 

eller pålægsgruppe. Således kunne saltet brystflæsk blive til rullepølse og kamfileten til hamburgerryg 

men dette kan ikke umiddelbart læses af dataarket. Fordelingen af de resterende 416 prøvedata på de 

12 kød- og pålægsgrupper kan ses i det medfølgende Excel-ark, hvor alle beregninger også er vist.  

4 Report of Technical University of Denmark, National Food Institute. Exposure estimates of nitrite and nitrate from 

meat and meat cold cuts 2011-2013. National Food Institute. November 2014 
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For mange af kontrolresultaterne er der påvist, nitrit men i en mængde som ligger under grænsen for 

kvantitativ bestemmelse (LOQ <3 mg/kg) – disse prøveresultater er konverteret til et indhold af nitrit på 

1,5 mg/kg. 

Med hensyn til indtagsdata er disse de samme som for kostundersøgelsen 2011-2013 idet der ikke er 

gennemført en senere undersøgelse (der er i begyndelsen af 2020 startet en ny undersøgelse). Indtag 

af kød og kødpålæg er baseret på DTU’s Kostundersøgelsen 2011-2013 for aldersgrupperne 4-5 år 

(130 individer), 6-14 år (628 individer) og 15-75 år (3188 individer) - gennemsnitsindtag i gram per dag 

- fordelt på kostgrupper, og det drejer sig kun om indtag i de kostgrupper, som indeholder kød med tilsat

nitrit.

Eksponeringsberegningen er foretaget ved sammenkøring af det gennemsnitlige nitritindhold i de 12

kød- og pålægsgrupper og indtagsberegningerne for de samme 12 grupper for hver enkelt aldersgruppe.

Resultatet for 2017-2019 kan ses i tabel 2. I tabel 3 er eksponeringsberegningerne for 2017-2019 vist

sammen med beregningerne for 2014-2016 samt 2011-2013, og i tabel 4 er vist den nitriteksponering

man ville være udsat for i tilfælde af at den maksimalt tilladte mængde af nitrit var fundet i hver enkelt

kød- og pålægsgruppe.

Sammenholdes eksponeringsberegningerne fra 2017-2019 med de tilsvarende beregninger fra 2014-

2016 ses et fald til stort set samme niveau som 2011-2013, men det skal dog bemærkes at ekspone-

ringsberegningerne for de enkelte perioder er foretaget på et forskelligt antal prøver/kampagneprøver. 

Indtaget af kødprodukter har ændret sig over tid 
Det ser ud som om forbruget af hamburgerryg/skinke i hele stykker, som oftest indgår i den varme mad, 

er mindre i 2017 end i 2014. Denne reduktion bliver dog modsvaret af en markant stigning i forbruget af 

skinketern/strimler, som mulig ingrediens i wokretter, salater, wraps og som topping. Man vil derfor 

kunne antage, at forbruget af hamburgerryg/skinke, som andet end pålæg, er uændret. 

Hvad angår indtaget af kød har DTU Fødevareinstituttet ikke nyere indtagsdata end 2011-13 fra de 

nationale kostundersøgelser. Dog indikerer salgstal fra GfK og udmeldinger fra detailhandlen et lille fald 

i kødindtaget. COOP har meldt at de i de senere år ser et årligt fald på 1-2 % på salget af kød. Så ud 

fra disse data er der grund til at tro at indtaget af kød er lavere nu end i 2011-13. Dog er der næppe tale 

om store forskelle, idet kostvaner er konservative og det tager lang tid at ændre vaner.   
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Beregning af nitritindtag på populationsniveau 

Til beregning af indtag af nitrit på populationsniveau, er der tilgængelige indtagsdata fra Dansda. Her-

fra er der udtrukket indtag på produkter der kan indeholde nitrit. Ud af populationen på 4027 individer 

er der 3789 respondenter der har indtaget et eller flere potentielt nitritholdige produkter. Indtagene er 

beskrevet ved kostgrupper, som samlet rummer indtag fra en eller flere linjer i kostdagbogen. De an-

vendte kostgrupper er 

K06.2, Leverpostej, paté og lignende 

K06.3, Kødpålæg, ialt 

K06.3.1, Kødpålæg, fedt: flæskesteg, rullepølse 

K06.3.2, Kødpålæg, magert: skinke, roastbeef, hamburger  

K06.3.3, Spegepølse, salami, kødpølse og øvrigt pølsepålæg 

K06.3.5, Fjerkræpålæg, kylling og kalkun 

K07.1.5, Hotdog/fransk hotdog og pølsehorn 

K07.4.1, Pølser, også inkl. middagspølser 

K10.3.2, Svinekød, middelfedt 

K10.3.3, Svinekød, magert 

Herudover tillægges indtag af bacon beregnet som ingrediens i opskrifter 

For disse kostgrupper er udregnet et markedsvægtet nitritindhold, baseret på indholdet af nitrit i føl-

gende produktgrupper.  

Pålæg: Paté  

Pålæg: Rullepølse 

Pålæg: Flæskesteg, oksebryst, sylte 

Pålæg: Hamburgerryg, alm. skinke, roastbeef, saltkød, røget filet m.m 

Pålæg: Schwarzwälder- Serrano- og spegeskinke  

Pålæg: Almindelig spegepølse, salami, div. pølsespecialiteter, rg. Medister 

Pålæg: Sønderjysk spegepølse  

Pålæg: Fjerkræ 

Pølser: Middagspølser og pølser i hotdog m.m. 

Varm mad: Hamburgerryg/skinke    
Varm mad + pålæg:  Bacon 

Der gøres opmærksom på at i denne beregning er nitrit indholdet i bacon i/på baconleverpostej regnet 

med ind i leverpostej/pate indtaget og optræder således ikke separat. 
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På basis af de individuelle indtag af kostgrupperne er der derpå beregnet et individuelt indtag af nitrit, 

som siden er opgjort med deskriptiv statistik i køn og aldersgrupper. 

Tabel 5. Danskernes indtag af nitrit (i mg natriumnitrit/kg legemsvægt pr. dag) fra forarbejdede kød-

produkter 
Alder køn Antal Gns. p(50) p(90) p(95) P(97,5) P(99) 

04-05 Begge 129 0,0211 0,0149 0,0493 0,0605 0,0690 0,0915 

06-14 Begge 607 0,0109 0,0074 0,0233 0,0313 0,0416 0,0566 

15-75 Begge 3053 0,0052 0,0037 0,0113 0,0148 0,0188 0,0243 

All Begge 3789 0,0066 0,0042 0,0142 0,0200 0,0285 0,0408 

04-05 Hankøn 66 0,0197 0,0145 0,0431 0,0616 0,0703 0,0825 

06-14 Hankøn 308 0,0119 0,0082 0,0260 0,0323 0,0441 0,0596 

15-75 Hankøn 1508 0,0054 0,0038 0,0118 0,0152 0,0194 0,0246 

All Hankøn 1882 0,0070 0,0045 0,0149 0,0211 0,0288 0,0392 

04-05 Hunkøn 63 0,0225 0,0153 0,0549 0,0594 0,0619 0,0780 

06-14 Hunkøn 299 0,0098 0,0068 0,0196 0,0293 0,0401 0,0522 

15-75 Hunkøn 1545 0,0049 0,0035 0,0105 0,0138 0,0183 0,0236 

All Hunkøn 1907 0,0063 0,0040 0,0136 0,0187 0,0284 0,0416 

Gennemsnitlig legemsvægt af de tre aldersgrupper: 20,4 kg, 39,3 kg and 78,0 kg. 

 




