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Vurdering   af   Optag  af   PFAS fra Vand  og Foder i  Høns  og   Æg 

Forespørgsel 
FVST ønsker en vurdering af optaget af fluorstoffer (PFAS) i høns – kød og overførsel til æg? 
FVST får en del henvendelser omkring hold af høns og indhold af fluorstoffer – særligt i vandet 
- der overskrider Miljøstyrelsen kvalitetskriterier for drikkevand. Hidtil har de frarådet, at høns 
drikker PFAS forurenet vand. I hvilke niveauer går PFAS stoffer over i kødet og æg fra hønsene?

Konklusion 
Æg og produkter indeholdende æg er blandt de vigtigste kilder til PFAS kontaminering. PFAS 
optages næsten fuldstændigt fra mavetarmkanalen4). Der er en lineær sammenhæng mellem 
høns’ PFOS, PFHxS og PFOA indtag og indhold i æggeblomme (koncentrations-uafhængighed 
over 3 størrelsesordener, eksponering per høne fra <20-1500 ng/dag). Næsten al PFAS i æg 
findes i æggeblommen. Sulfonsyrerne (PFOS, PFHxS) overføres i højere grad til æg end karbo-
xylsyrer (f.eks. PFOA); og de mindre karboxylsyrer f.eks. C6: PFHxA og derunder overføres næ-
sten ikke.   
Ekstrapoleret fra studie med drikkevand vurderes det, at høns der udsættes for drikkevand med 
2 ng/L ikke vil kunne overføre PFOS, PFHxS eller PFOA til æg, i koncentrationer >0.1 ng/g æg-
geblomme (~>0.03 ng/g æg).  
Overførsel af PFOS fra foder til æggeblomme vil med en forventet transferfaktor på 1 være for 
foderindhold på f.eks. 10 ng/g, 10 ng/g i æggeblomme. Et tysk studie viste dog en faktisk trans-
ferfaktor på 3,5 pga PFOS precursorer i det forurenede foder, så f.eks.10 ng/g PFOS i foder 
måske kan resultere i 35 ng/g i æggeblomme.  Filletten indeholdt 40-90 gange lavere koncen-
tration end en æggeblomme. 
Ud over drikkevand og foder menes jord og smådyr som regnorme i jord, som høns indtager at 
være kilder til generel og punktkilde PFAS-forurening af høns og æg.  
Analyse af 12 æggeprøver fra Danmark viser fra indhold i æggeblomme op til 10.7 ng/g for 
Σ17PFAS. PFOS udgør hovedparten af PFAS i de fleste prøver.  
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Usikkerhedsvurdering 
Studie af overførsel af PFAS fra drikkevand til æg viste linearitet over 3 størrelsesordener. Det 
til trods vurderes der at være en betydelig usikkerhed ved at ekstrapolere yderligere flere stør-
relsesordener ned, som gjort her. De anvendte 2 studier er grundige, så det er det bedste esti-
mat der kan estimeret for nuværende.  

Baggrund 
Æg og produkter indeholdende æg er blandt de 3 vigtigste kilder til PFAS kontaminering gen-
nem kosten1). PFAS findes i jorden fra atmosfærisk deposition (nedfald) og både overfladejord, 
grundvand, overfladevand og afgrøder/foder og husdyr kan blive forurenede fra baggrundsfor-
urening, eller fra punktkilder for PFAS forurening, så som brandøvelsespladser, flypladser, los-
sepladser, forbrændingsanlæg, rensningsanlæg.  
I denne forespørgsel skal overførsel fra PFAS forurenet vand eller foder til æg og hønsekød 
vurderes. Det er gjort ved brug af to relevante eksponerings-forsøg fra litteraturen. Dels et stu-
die over overførsel fra PFAS forurenet foder til æg, hønsekød og organer (Kowalczyk et al 
2020)2) og dels et studie af overførsel fra drikkevand tilsat PFAS til æg (Wilson et al 2021)3).  
Begge studier er kontrollerede eksponeringsforsøg efter samme model. Hønsene fik først ’ikke 
kontamineret’ kontrolfoder. Derefter startede eksponering med henholdsvis PFAS kontamine-
ret foder eller PFAS tilsat til drikkevand. Æg opsamles og analyseres kontinuerligt. Efter en pe-
riode med stigende PFAS koncentrationer i æg opnåedes konstant koncentration (steady state) 
af PFAS indtil dag 25 henholdsvis dag 61, hvor overførsel til æg beregnedes. Herefter fik de 
kontrolfoder, så elimineringen kunne måles, hvilket blev brugt til at beregne elimineringskoef-
ficient og halveringstid for individuelle PFAS-stoffer i æg. Kowalczyk et al 2020)2) analyserede 
også PFAS overførsel fra høns til fillet og organer.  

PFAS i æg efter eksponering af æglæggende høns for PFAS-holdigt drikkevand 
Et studie fra Australien (Wilson et al 2021)3) undersøgte sammenhængen mellem PFAS indtag 
for høns og PFAS koncentrationen i æggeblomme og æggehvide.  Æglægningen var 0,96 ~ 1,0 
æg/høne/dag.  Grupper af 25 høns fik indsamlet æg hver anden dag mens de blev eksponeret 
for PFAS stofferne PFHxA, PFOA, PFHxS, PFOS i koncentrationer i drikkevand på henholds-
vis<0,02; 0,3; 3; 30; 300 µg/L i 61 dage og derefter fulgte man PFAS koncentrationen i yderligere 
30 dage uden PFAS eksponering. Høns drikker ca 0,2 L vand per dag. Æg indeholdt ca 17 g 
blomme og det dobbelte hvide, i alt ca 50 g.  
Der var en stærk lineær korrelation mellem PFAS koncentration i vandet og indhold i ægge-
blommen (p<0.0001) for alle stoffer (PFHxA, PFOA, PFHxS, PFOS) og over 3 størrelsesordeners 
eksponering af høns fra <20-1500 ng/høne/dag.  99.7-100% af de 4 PFAS-stoffer blev fundet i 
blommen, mens æggehviden indeholdt <0.3%.  Efter 24 dages eksponering var indholdet af 
PFAS stabilt (steady state) indtil dag 61, hvor PFAS eksponering blev seponeret. PFAS koncen-
trationer i æggeblomme efter eksponering via drikkevand fremgår af tabel 1. 
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For drikkevand uden tilsat PFAS (som havde baggrundsniveau < 0.02 µg/L) kunne generelt ikke 
detekteres nogle af de 4 PFAS i æggeblommen (<0.5 ng/g). 
Indholdet af PFHxA i æg var under detektionsgrænsen  (<0,5 ng/g) ved den lave koncentration 
i drikkevand (0,3 µg/L ~ 300 ng/L, og med lav overførsel ved de højere koncentrationer i drik-
kevand (2,9-14 ng/g æggeblomme).  
Drikkevand med 0,3 µg/L ~ 300 ng/L gav koncentrationer i æggeblomme på estimeret 4 ng/g 
PFOS og 2 ng/g PFHxS og PFOA.  De ligger på niveau med indhold fundet i æggeblommer ind-
samlet fra æggeproducenter med fritgående <500 høns rundt om i Danmark (figur 1). 
Drikkevand med 3 µg/L ~ 3000 ng/L gav koncentrationer i æggeblomme på rapporteret 167 
ng/g PFOS og 147 ng/g PFHxS og 81 ng/g PFOA. 
Transfer faktoren (andel der overføres til æg) er højere for PFOS og PFHxS sammenlignet med 
PFOA og det er med til at forklare at sulfonsyrerne findes i højere koncentrationer i dette forsøg 
(tabel 1), men også i f.eks. danske æg (figur 1). 
Baseret på studiet3) vurderes det, at høns der udsættes for drikkevand med 2 ng/L ikke vil kunne 
overføre PFOS, PFHxS eller PFOA til æg, i koncentrationer >0.1 ng/g æggeblomme (~>0.03 ng/g 
æg). Denne antagelse er ekstrapoleret fra æg fra høns der udsættes for drikkevand med 3000 
ng/L PFOS, PFHxS eller PFOA. Hvis det formodes at man kan ekstrapolere den lineære sammen-
hæng mellem indhold i drikkevand og i æggeblomme fra indhold på 3000 ng/L til 2 ng/L i drik-
kevand vil indhold i æg være ca. PFOS 0,03 ng/g ;PFHxS, 0,03 og PFOA 0,02 ng/g (Der er dog 
kun vist linearitet fra 100-300000 ng/L). 

PFAS i æg, hønsekød og hønselever efter eksponering af æglæggende høns for PFAS-forurenet 
foder. 
BfR i Tyskland studerede overførsel af PFAS fra forurenet foder til æg, hønsekød og organer i et 
25 dages eksponerings- 42 dages eliminerings-studie (Kowalczyk et al 2020) 2). 
Hønsene (12) var i et 16 m2 bur. Foderet var iblandet 37 % lavkontamineret byg og 8 % konta-
mineret hø. 14 PFAS var detekteret, herunder 4 PFOS precursorer.  
Koncentrationer af 4 PFAS for æggeblomme, hønse-lever og -fillet fremgår af tabel 2.  Det ses 
at stofferne koncentreres mest i æggeblomme, dernæst lever, og mindre i fillet. PFOS, der fin-
des i højest koncentration i foder (133 ng/g), har de højeste koncentrationer i æggeblomme 
(561 ng/g) lever (72 ng/g) og hønsekød (6,2 ng/g). PFOS eksponering via foder ~133 ng/g * 117 
~ 16µg/høne/dag  
I foderstudiet estimerede de halveringstiden for PFOS  i æg efter seponering af forurenet foder 
til 4,3 dage  og for PFOA til 4,5 dage, dvs ca samme halveringstider som ved eksponering gen-
nem drikkevand. Halveringstiden for PFHxS i foderstudiet var højere (7,6 dage) og også højere 
i studiet med vand (5,4-9,4 dage).  
De toksikokinetiske parametre er sammenlignelige for de to studier, hvilket (Kowalczyk et al 
2020) 2) også konkluderer. Kilden til eksponeringen (her drikkevand eller foder) påvirker ikke 
overførsel til æg (transfer faktor) eller halveringstid. Dog var der i foderstudiet, i foderet PFOS 
precursorer, som ved eksponering af høns metaboliseres til PFOS og derfor give en relativ større 



4 

forurening af æggene (dette er der korrigeret for i de estimerede halveringstider og transfer 
faktorer). Kowalczyk et al (2020)2) vurderer også, at PFHxS var tilstede i betydelige mængder i 
æggeblommen i deres studie, hvilket de ligeledes formoder skyldes evt. C6-precursorer i foder 
der metaboliseres til PFHxS i hønsene. 
I tabel 5 er forsøgt at estimere/ekstrapolere indhold af PFOS i æggeblomme ud fra koncentra-
tioner på 1-10 ng/g i foder. Med en transferfaktor på 1 vil der være samme koncentration, som 
i foder, men hvis forurenet foder også indeholder PFOS precursorer, som i det nævnte studie, 
kan det resultere i op til 3-4 gange så høje indhold i æggeblomme.  
Hønse filletten indeholder 36-90 gange lavere koncentration end æggeblomme2). 

PFAS i æggeblommer fra danske fritgående (<500) høns 
PFOS  3 ng/g i ovenstående foderstudie vil uden PFOS precursorer, ekstrapoleret give en kon-
centration på 3 ng/g i æggeblomme ~ 1 ng/g i æg, hvilket er den gældende grænseværdi for 
PFOS fra januar 2023. Flere af æggeblommer fra de danske fritgående æglæggende høns fra 
hønsehold<500 høns i figur 1 vurderes at ville overskride grænseværdien på 1 ng/g PFOS i æg. 
PFOS  3 ng/g i foder uden precursorer vil ekstrapoleret give en koncentration på 3 ng/g i ægge-
blomme ~ 1 ng/g i æg, hvilket er den gældende grænseværdi for PFOS fra januar 2023. Flere af 
æggeblommer fra de danske fritgående æglæggende høns fra hønsehold<500 høns i figur 1 
vurderes at ville overskride grænseværdien på 1 ng/g PFOS i æg. 

Tabel 1.  PFAS indhold ng/g i æggeblomme efter eksponering (steady state) gennem PFAS tilsat drikkevand3) 
PFOS PFHxS PFOA PFHxA 

<0,02µg/L (20 ng/L vand)  <0,3 ng/g <0,5 ng/g <0,3 ng/g <0,5 ng/g 
3 µg/L (3000 ng/L vand) 167 ng/g 147 ng/g 81 ng/g 2,9 ng/g 
300 µg/L (300000 ng/L) 2683 ng/g 2733 ng/g 1567 ng/g 14 ng/g 

. 

Tabel 2. PFAS indhold ng/g i æggeblomme, hønsekød og lever efter 25 dages eksponering (steady state) gennem 
forurenet foder2). 

PFAS konc. i foder 
Foderindtag 117 g/dag 

PFOS 
2,8µg/høne/d 

PFHxS 
2,1µg/høne/d 

PFOA 
0,6µg/høne/d 

PFHxA 
1,7µg/høne/d 

Æggeblomme 561 ng/g 215 ng/g 18,6 ng/g - 
Lever 72 ng/g 28 ng/g 3,7 ng/g <0,2 
Hønse fillet 6,2 ng/g 6,0 ng/g 0,3 ng/g <0,2 
koncentrationsforhold: 
lever/fillet 
æggeblomme/lever 
æggeblomme/fillet 

12 
8 

90 

5 
8 

36 

12 
5 

62 

-
- 
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Tabel 3. PFAS halveringstid (t½) (dage) for PFAS i æggeblomme efter seponering  
PFAS kilde PFOS PFHxS PFOA PFHxA 
3 µg/L (3000 ng/L)vand3) 3,8 9,4 3,7 Ikke bereg-

net 
30 µg/L (30000ng/L) 3) 3,3 6,3 4,7 Ikke bereg-

net 
300 µg/L (300000ng/L) 3) 3,4 5,4 7,9 2 
Foder PFOS 133, PFHxS 72, 
PFOA 23, PFHxA 31 ng/g 2) 4,3 7,6 4,5 - 

Tabel 4. PFAS transfer faktor fra vand/foder til æg (Konc. af  PFAS i æg/ konc. af PFAS i foder ved steady state). 
PFOS PFHxS PFOA PFHxA 

0,3 µg/L  (300 ng/L)6) 1,1 0,9 0,5 Ikke bereg-
net 

3 µg/L (3000 ng/L)6) 1,1 0,6 0,5 Ikke bereg-
net 

30 µg/L (30000ng/L)6) 1,1 0,7 0,5 Ikke bereg-
net 

300 µg/L (300000ng/L) 6) 1,1 0,7 0,5 0,005 
 Foder PFOS 133, PFHxS 72, 
PFOA 23, PFHxA 31 ng/g 1) 0,99 0,49 - 

Tabel 5. PFAS koncentrationer i foder beregnet fra PFAS konc. i ingredienser(byg,hø)2), transferfaktorer og estime-
rede og målte koncentrationer i æggeblomme 

byg i 
foder 
ng/g 

hø i fo-
der ng/g 

Foder 
ng/g 

Transfer-
faktor 

konc. ægge-
blomme esti-
meret 
ng/g 

konc. æg-
geblomme 
målt 
ng/g 

 % I foder 37% 8%  100% 
PFOA 0.8 287 23 0.5 12 19 Kowalczyk2020 
PFHxS 2.3 890 72 1.8 130 215 Kowalczyk2020 
PFOS 2.5 1654 133 3.5 466 561 Kowalczyk2020 
PFOS 10 1* 10  ekstrapoleret 
PFOS 3 1 3  ekstrapoleret 
PFOS 1 3.5 3.5  ekstrapoleret 

*den korrigerede transferfaktor er 1, men i studie af Kowalczyk et al. 2020 reelt højere fordi PFOS precursorer i det
forurenede foder omdannes til PFOS.
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Figur 1. PFAS i æggeblomme (ng/g) fra mindre danske æggeproducenter fra fritgående høns 
indsamlet af Fødevarestyrelsen i 2021. 
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