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NOTAT  

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. Ministerspørgsmål, sulfit 

Fra Charlotte B. Madsen  
21. februar 2019 

charm   
 
Sundhedsministeren har fået følgende to spørgsmål fra Folketingets Sundheds- og ældreudvalg: 
 

1. Vil ministeren oplyse, hvilke retningslinjer og anden information 
sundhedsmyndighederne 
i de andre nordiske lande, Storbritannien og Canada har offentliggjort om sulfit allergi? 

 
2. Vil ministeren oplyse, hvilke forskning der foreligger i forhold til sulfit allergi? 

 
Fødevarestyrelsen er blevet bedt om at bidrage til besvarelsen, og vi vil i den forbindelse anmode om 
bistand fra DTU Food.  
 
Efter aftale koncentrerer denne besvarelse sig om spørgsmål 2.  
 
Sulfit allergi 
Sulfit kan give kontaktallergi forårsaget af kosmetiske produkter der indeholder forbindelser med sulfit. 
Der kan også ses overfølsomhedsreaktioner ved erhvervsmæssig udsættelse via luftvejene. Endelig 
kan sulfit, anvendt som tilsætningsstof i fødevarer, give overfølsomhedsreaktioner hos særligt 
følsomme. Det følgende koncentrer sig om reaktioner over for sulfit anvendt som tilsætningsstof. Det 
fremgår ikke krystalklart af ovenstående spørgsmål, hvilken anvendelse spørgeren har tænkt på, men 
da spørgsmålet er sendt vi Fødevarestyrelsen antages det, at det er tilsætningsstofvinklen der er den 
relevante. 
I det følgende anvendes ordet overfølsomhed og ikke allergi, da mekanismen eller mekanismerne bag 
de allergilignende reaktioner over for sulfit i fødevarer ikke kendes.  
 
Forskning og sulfitoverfølsomhed 
Sulfit har været anvendt til desinfektion i forbindelse med vin tilbage fra Romertiden. Der kom fokus på 
sulfit som tilsætningsstof i 1970’erne på grund af beskrivelser af voldsomme symptomer herunder 
dødsfald specielt hos mennesker med astma, men der er også beskrevet symptomer fra huden, 
nældefeber, og fra mave-tarmkanalen. På den tid var det i USA tilladt at sprøjte fødevarerne i 
salatbarer med sulfit. Det resulterede i meget høje koncentrationer af fri sulfit i maden. Størsteparten 
af den forskning der har været om sulfit og overfølsomhed er beskrivelser af kliniske tilfælde og de 
fleste beskrivelser er fra især 1980’erne. Konsekvensen af disse undersøgelser blev, at US Food And 
Drug Administration (FDA) i 1986 forbød brugen af sulfit på frisk frugt og grønt og satte en grænse for 
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hvornår sulfit skulle deklareres på fødevarerne til 10 mg/kg. Denne grænse, der blev sat på basis af, 
hvad der kunne detekteres med de tilgængelige målemetoder, er nu almindelig i lovgivningen rundt 
omkring i verden inklusiv i EU. Anmeldelserne til FDA om reaktioner på sulfit faldt dramatisk fra 1996. 
Dette tyder på at lovgivningen har virket og at grænsen for deklaration på 10 mg/kg virker 
forebyggende for de fleste overfølsomme personer. Da der er meget få studier hvor sulfit 
overfølsomme mennesker er provokeret med forskellige doser af sulfit vides det ikke, hvilke doser af 
sulfit der kan udløse symptomer hos de mest følsomme. 
 
Reguleringen af sulfit som tilsætningsstof og grænsen for deklaration er måske årsagen til, at der er 
meget få undersøgelser der beskæftiger sig med sulfit og overfølsomhed efter 1990’erne. Dette er i 
modsætning til ”klassisk” fødevareallergi, hvor forskningen er steget voldsomt siden 1980’erne. Der er 
ét studie fra USA publiceret i 2018, der undersøger den mulige mekanisme for sulfitudløste 
symptomer i luftvejene. Studiet er foretaget i en musemodel (Kumar et al 2018).  
 
European Food Safety Authority (EFSA) udgav i 2014 en ovesigt ”Evaluation of allergenic foods for 
labelling purposes”, hvor tilgængelige data om sulfit gennemgås (EFSA 2014). EFSA konkluderer at 
hyppigheden af sulfitoverfølsomhed blandt mennesker med astma anslås at være 1-4 % og at 
hyppigheden i befolkning som helhed ikke kendes, men forekommer at være sjælden blandt 
mennesker der ikke har astma. Den laveste dosis der kan udløse symptomer hos følsomme ikke 
kendes. 
 
Der er yderligere én nyere oversigtsartikel, der gennemgår den tilgængelige forskning om sulfit (Vally 
et al. 2009). Denne artikel påpeger, at lægerne skal være opmærksomme på de kliniske symptomer 
som overfølsomhed over for sulfit kan udløse og konkluderer, at når en sådan overfølsomhed er 
konstateret, er det let at justere patientens forbrug til ikke sulfitholdige produkter så symptomerne 
forsvinder. Dette peger også på, at deklarationsgrænsen på 10 mg/kg er relevant i forhold til at kunne 
undgå symptomer.   
 
Konklusion 
De fleste undersøgelser af sulfitoverfølsomhed er foretaget i 1980’erne og 1990’erne. 
Overfølsomhed overfor sulfit forekommer fortrinsvis blandt mennesker med astma. Hyppigheden i 
befolkningen kendes ikke. Den eller de mekanismer der udløser symptomer kendes ikke. Da der er 
meget få provokationsstudier med sulfit, kendes den laveste dosis der kan udløse symptomer hos 
følsomme ikke. Den begrænsede forskningsmæssige interesse for emnet kunne tyde på, at 
reguleringen af sulfit som tilsætningsstof, med de tilhørende mærkningskrav, giver de 
sulfitoverfølsomme mulighed for at beskytte sig selv.     
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