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Sundhedsmæssig vurdering af fund af ochratoksin A i tørrede morbær 

Forespørgsel 

Fødevarestyrelsen (FVST) har oplyst at der er fundet indhold af ochratoksin A i et parti tørrede mor-

bær der er anvendt i en frugtmix af tørrede bær. Morbærrene kan dog også være solgt uden at være 

blandet med anden frugt. I frugtmixen indgår morbærrene med en andel på 9 %. FVST ønsker en 

sundhedsmæssig vurdering af indtaget af ochratoksin både fra frugtmixen og hvis bærrene er solgt 

ublandede. 

Indholdet af ochratoksin A i morbærrene er målt til 34 ± 17 μg/kg af Wageningen University & Re-

search på foranledning af de hollandske myndigheder. Importøren af morbærrene angiver der er tale 

om lotno 111902 med leverandør lot no B21DM03. Der er ikke fastsat nogen grænseværdi for ochra-

toksin A i tørrede morbær. Det mest sammenlignelige produkt er rosiner hvor grænseværdien er 10 

μg/kg1. Morbærrene indeholder tillige aflatoksin B1, 6,2 ± 3,1 μg/kg. Dette indhold er over grænsevær-

dien for tørret frugt. FVST ønsker dog alene at DTU fødevareinstituttet vurdere forbrugernes risiko i 

relation til indholdet af ochratoksin A. 

Konklusion 

 Der mangler videnskabelige data vedrørende ochratoksinindhold i tørrede morbær, men et

enkelt iransk studie kunne pege i retning af at indholdet i det pågældende parti, ligger i den

højere ende.

 Ochratoksin A kan måske forårsage DNA skader efter en direkte virkningsmekanisme. For

den type af genotoksiske stoffer, opereres der ikke med en grænse for et sikkert indtag. Der er

således et sundhedsmæssigt rationale for at borgeren ikke udsættes for fødevare med unø-

digt høje indhold af ochratoksin A.

1 Kommissionens Forordning (EF) Nr. 1881/2006 
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 Ublandede morbær: Et livstidsindtag af ublandede morbær, med et indhold af ochratoksin A,

svarende til det her fundne, vurderes at udgøre en sundhedsmæssig risiko i forhold til udvik-

ling af kræft. Indholdet er så højt at en sundhedsmæssig risiko for udvikling af nyreskader hos

børn med et højt (95 percentil), regelmæssigt og længerevarende indtag af tørrede morbær-

ikke kan udelukkes.

 Morbær i frugtmix (9 %): Et livstidsindtag af morbær i frugtmix, med et indhold af ochratoksin

A, svarende til det her fundne, vurderes at udgøre en lav sundhedsmæssig risiko i forhold til

udvikling af kræft. Børn med et højt indtag kan dog havde en ”margin of exposure” (MOE) un-

der 10.000. MOE bør helst ligge over 10.000 uanset aldersgruppe. En evt. risiko for nyreska-

der som følge af indtaget af frugtmix vurderes som ubetydelig.

 Det er en væsentligt usikkerhed i vurderingen at der ikke foreligger kostdata specifikt for tør-

rede morbær. Eksponeringsestimatet er derfor udført med data for indtaget af tørret frugt. Esti-

matet vil derfor være en overestimering for langt de fleste forbrugere, i og med at de fleste for-

brugere har et mere eller mindre varieret indtag af tørret frugt. Der kan dog være forbrugere

med stor præference for morbær, hvor tørrede morbær udgør hovedparten af deres indtag af

tørret frugt. Det er for disse forbrugere at den i konklusionen beskrevne risikovurdering dæk-

ker.

Baggrund 

EFSA har risikovurderet indholdet af ochratoksin A i fødevarer i 2006 og i 2020. I 2006 fastsatte EFSA 

et tolerabelt ugentligt indtag (TWI) for ochratoksin A, men EFSA har i den seneste vurdering fra 2020, 

fravalgt at fastsætte en TWI. Dette skyldes at EFSA har vurderet, er det er usikkert, om der er en 

nedre grænse for den skadelige effekt af ochratoksin A.  

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 direkte DNA skadeligt (genotoksisk). Det har stor 

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

afvise at ochratoksin A er genotoksisk via en direkte virkningsmekanisme, og på basis af denne vurde-

ring så peger EFSA på at ochratoksin A udgør en mulig sundhedsmæssig risiko ved befolkningernes 

nuværende indtagsniveauer. Ud over at være kræftfremkaldende er stoffet nefrotoksisk (nyreskade-

lig). EFSA’s indtagsestimater viser at indtaget blandt de mest eksponerede børn i EU, særligt spæd-

børn, kan udgøre en sundhedsmæssig risiko for skader på nyrerene. Langtidsindtaget blandt danske 
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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. 

EFSA’s (2020) beregninger, viser at blandt voksne danske højindtagskonsumenter af de typer føde-

vare der indeholder mest ochratoksin A (P95, lower bound data), så estimeres indtaget til 5,0 ng/kg 

legemsvægt pr. dag, mens indtaget for gennemsnitsforbrugeren er 2,6 ng/kg legemsvægt pr. dag. De 

tilsvarende tal for børn er hhv. 9,5 og 5,7 ng/kg legemsvægt pr. dag, småbørn hhv. 12,0 og 6,7 ng/kg 

legemsvægt pr. dag og spædbørn hhv. 7,9 og 2,8 ng/kg legemsvægt pr. dag. 

Som udgangspunkt for den sundhedsmæssige vurdering har EFSA (2020) beregnet en BMDL10 på 

4,73 µg/kg legemsvægt pr. dag for ochratoksin A (95 % laveste konfidensinterval for benchmark dosis 

(BMD) for en 10 % øget forekomst af nyreskader hos svin i et 3 måneders studie). Et længerevarende 

indtag af ochratoksin resulterende i en ”Margin of exposure” (MOE) lavere end 200 vurderes at udgøre 

en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne. Selv for de mest eksponerede danske småbørn (12,0 

ng/kg legemsvægt pr. dag) betyder det at MOE ligger på næsten 400 og deres indtag vurderes der-

med at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko i forhold til udvikling af nyreskader. 

I forhold til neoplastiske skadevirkninger har EFSA (2020) som om udgangspunkt for den sundheds-

mæssige vurdering beregnet en BMDL10 på 14,5 µg/kg legemsvægt pr. dag for ochratoksin A (95 % 

laveste konfidensinterval for benchmark dosis (BMD) for 10 % øget forekomst af nyretumorer på 10 % 

i et 2 års rotteforsøg). Et livstidsindtag af ochratoksin A resulterende i en MOE lavere end 10.000 vur-

deres at udgøre en sundhedsmæssig risiko for forbrugerne, mens at en MOE over 10.000 vurderes til 

at udgøre en lav sundhedsmæssig risiko. For næsten alle aldersgrupper, uanset om der er tale om eu-

ropæiske forbrugere med et højt indtag af ochatoksin A (P95) eller et gennemsnitligt indtag, så ligger 

de estimerede MOE under 10.000. Dette peger på at EU borgerne er udsat for ochratoksin A i et om-

fang der medfører en sundhedsmæssig risiko. Det skal dog igen understreges at selv om der ikke er 

usikkerhed om at ochratoksin er kræftfremkaldende, så er der usikkerhed om virkningsmekanismen, 

hvilket kan betyde at anvendelsen af en MOE på 10.000, for hvorvidt der foreligger en sundhedsmæs-

sig risiko, måske ikke er et passende udgangspunktpunkt for vurderingen. Indtil der foreligger data der 

kan afklare denne usikkerhed, så er det dog en MOE på 10.000 der anvendes ved risikovurderingerne 

og EFSA vurderingen underbygger dermed et sundhedsfagligt rationale for at reducere befolkningens 

nuværende eksponering af ochratoksin A. 
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Vurdering 

Der foreligger ikke i EFSA (2020) opgørelser data for indholdet af ochratoksin i morbær. Heshmati et 

al. (2017) analyserede dog 22 iranske prøver af tørrede morbær, hvoraf ti prøver indeholdt ochratok-

sin A. Indholdet lå for alle prøver under 5 µg/kg (0,26 – 5 µg/kg), og dermed væsentligt lavere end ind-

holdet i det her vurderede parti morbær. 

Der er i DTUs kostdatabase (2011-2013) ikke data for indtag af morbær. Det er dog data for indtaget 

af rosiner og anden tørret frugt (”eaters only” data). Disse data er opført i tabel 1. Det er usikkerhed 

omkring hvordan danskerne anvender morbær, men de kan anvendes på samme hvis som rosiner 

dvs. som frugtsnack eller i müesli, salater, bagværk og desserter.  

Tabel 1.: Indtag af rosiner og anden tørret frugt i g/person pr. dag 

4-9 år (26,0 kg)* 10-17 år (54,2 kg) 18-75 år (78,3)

Gns. 7,87 7,97 9,77 

P50 5,71 5,71 5,71 

P95 20,00 20,00 28,57 

* Tal i parentes angiver den gns. Legemsvægt.

For den videre vurdering tages der udgangspunkt i et scenarie hvor forbrugere får hele deres indtag af 

tørret frugt fra det pågældende produkt (100 % mærkeloyalitet). Der er vil være en overestimering for 

langt de fleste forbrugere, i og med at de fleste forbrugere har et mere eller mindre varieret indtag af 

tørret frugt. Men der kan være forbrugere med stor præference for morbær, hvor tørrede morbær ud-

gør hovedparten af indtaget af tørret frugt. Der tages ligeledes udgangspunkt i at det rapporterede 

analyseresultat er dækkende for gennemsnitsindholdet i hele partiet (tabel 2). Der angives to tal i ta-

bellen, dels for ublandede morbær og dels for frugtmix (9 % indhold). 

Tabel 2.: Indtag af ochratoksin A fra tørrede morbær (ng/kg legemsvægt pr. dag)* 

4-9 år (26,0 kg)** 10-17 år (54,2 kg) 18-75 år (78,3)

Gns. 10,28 / 0,92 5,00 / 0,45 4,24 / 0,38 

P50 7,46 / 0,67 3,58 / 0,32 2,48 / 0,22 

P95 26,11 / 2,35 12,55 / 1,13 12,41 / 1,12 

* Indtag opgivet for: ublandede bær / frugtmix m. 9 % morbær, ** tal i parentes angiver den gns. Legemsvægt.

Det kan af tabel 2 ses at børn med et højt indtag (P95) af ublandede morbær ligger med et indtag af 

ochratoksin hvor en sundhedsmæssig risiko for skader på nyrerne ikke kan udelukkes (> 23,65 ng/kg 

legemsvægt pr. dag), hvis der er tale om et længerevarende og regelmæssigt indtag. Der vurderes 

ikke nogen sundhedsmæssig risiko for skader på nyrerne i forhold til indtag af morbær iblandet frugt-

mixen.   
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Neoplastiske skadevirkninger: Med udgangspunkt i den af EFSA 2020 beregnede BMDL10 på 14.500 

ng/kg legemsvægt, så er der i tabel 3 opført MOE (”margin of exposure”) beregninger på basis af det i 

tabel 2 beregnede indtag af ochratoksin A. 

Tabel 3.: MOE* som følge af indtag af tørrede morbær 

4-9 år (26,0 kg)* 10-17 år (54,2 kg) 18-75 år (78,3)

Gns. 1400 / 15700 2900 / 32200 3400 / 38000 

P50 1900 / 21600 4000 / 45000 5800 / 65000 

P95 600 / 6200 1200 / 12800 1200 / 13000 

** MOE opgivet for: ublandede bær / frugtmix m. 9 % morbær, * MOE værdier afrundet til nærmeste 100. 

For genotoksiske og direkte DNA reaktive stoffer, vil man i forhold til et livstidsindtag, normalt vurdere 

risikoen i forhold til om MOE ligger over eller under 10.000. Som beskrevet er der væsentlige usikker-

heder i forhold til om ochratoksin A er direkte genotoksisk. Men da dette kan være tilfældet, så vurde-

res risikoen af et livstidsindtag af ublandede morbær, med et indhold som det her fundne, at udgøre 

en sundhedsmæssig risiko for alle aldersgrupper uanset om indtaget er højt (P95) eller ligger på et 

median niveau. Hvis bærrene indgår som en del af en frugtmix (9 %), så vurderes den tilsvarende 

sundhedsmæssige risiko generelt som værende lav for forbrugerne, om end det skal bemærkes at for 

børn med et højt indtag, så falder MOE under 10.000. Ideelt set bør MOE holdes under 10.000 for alle 

aldersgrupper, dog særligt børn og unge, hvor evt. kræftfremkaldende mutationer i DNA’et har den for-

nødne tid til potentielt at udvikle sig til kræft senere i livet. 
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