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PROJEKTER - SLUTRAPPORT 

   

Mykotoksiner og meldrøjer i foder – kontrolresultater fra fodervirksomheder 2018 

J. nr.:  2019-29-69-00007 

FORMÅL 

I 2018 udtog Fødevarestyrelsen 393 stikprøver på danske fodervirksomheder for at måle indholdet af mykoto-
ksiner og meldrøjer i fodermidler og foderblandinger med oprindelse i både Danmark og udlandet.  
 

Formålet med projektet er at kontrollere overholdelsen af grænseværdier (maksimumsindhold) for aflatoksin 

og meldrøjer samt at overvåge forekomsten af andre relevante mykotoksiner. 

 

Regler 

Der er fastsat grænseværdier i form af maksimumsindhold for mykotoksinet aflatoksin og for meldrøjer i 

Direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer (2002/32/EF), som er implementeret i Foderbekendtgørelsen. 

 

Derudover er der fastsat vejlende grænseværdier for mykotoksiner i Kommissionens henstilling om fore-

komst af deoxynivalenol, zearalenon, ochratoksin A, T-2 og HT-2 samt fumonisiner i produkter til foderbrug 

(2006/576/EF). For T-2 og HT-2 er der i denne henstilling kun fastsat en vejledende grænseværdi for foder-

blandinger til katte.  

 

Der er supplerende fastsat vejledende niveauer for mykotoksiner  i Kommissionens henstilling nr. 2013/165 

om forekomsten af T-2-toksin og HT-2-toksin i korn og kornprodukter. Disse vejledende niveauer er ikke 

baseret på en risikovurdering, men er fastsat på baggrund af forventet forekomst.  

 

Der er ikke fastsat nogle maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier/niveauer for mykotoksinerne 

nivalenol, 3-acetyl DON, 15-acetyl DON, beauvericin og enniatinerne A, A1, B og B1. Forekomsten af disse 

mykotoksiner overvåges i projektet for at udvide datagrundlaget, som bl.a. kan bruges  af EFSA i deres risi-

kovurderinger. 

 

METODE OG BAGGRUND 

Prøver og analysemetoder 

54 prøver blev i 2018 analyseret for indhold af meldrøjer. Af disse var 3 prøver udtaget af produkter udbudt 

til salg og 51 prøver udtaget af råvarer til brug i produktionen af foderblandinger. 

 

Derudover blev der i 2018 analyseret 60 prøver for aflatoksin B1, 30 prøver for fumonisin B1+B2, og 289 

prøver analyseret for en eller flere af følgende mykotoksiner: ochratoksin A, zearalenon, deoxynivalenol 

(DON), nivalenol, 3-acetyl DON, 15-acetyl DON, HT-2, T2, beauvericin, enniatin A, enniatin A1, enniatin B 

og/eller enniatin B1.  

 

Alle prøver er analyseret i Fødevarestyrelsens laboratorium i Ringsted, Sektion for Fødevarekemi og Plante-

sundhed. Mykotoksinerne er analyseret på UPLC med hhv. fluorescens-detektion for aflatoksin B1, ochratok-
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sin A, fumonisin B1+B2 og zearalenon og med MS/MS-detektion for de øvrige mykotoksiner. Indholdet af 

meldrøjer er analyseret ved udsortering og mikroskopi.  

 

Baggrund 

Mykotoksiner er giftstoffer, som produceres af forskellige svampearter, der kan vokse på landbrugsafgrøder.  

Nogle mykotoksiner dannes overvejende i afgrøden på marken, mens andre overvejende dannes ved lagring.  

Dannelsen af mykotoksiner er afhængig af afgrødetype og -sort, samt af temperatur og fugtighed og varierer 

både over tid og sted. Der kan generelt forventes en større toksindannelse, når blomstringsperioden har været 

fugtig, når tørring efter høst ikke sker relativt hurtigt og/eller når kornet har været opbevaret under lagerfor-

hold som ikke forhindrer fugt i at trænge ind. 

 

Mykotoksinet aflatoksin B1, forekommer hovedsageligt i afgrøder fra fugtige tropiske og subtropiske områder. 

Hvis der er aflatoksin B1 i foderet omdannes det til aflatoksin M1, som udskilles i mælken. Aflatoksin anses for 

at være kræftfremkaldende for både dyr og mennesker, hvorfor der særligt tages prøver af fodermidler der 

gives som foder til malkekvæg. Mykotoksinet ochratoksin A karakteriseres som en lagersvamp, og er særlig 

giftig for svin og fjerkræ. Forekomsten af ochratoksin A varierer fra år til år, men er højest i ”våde” år.  

 

Visse fusariumtoksiner, herunder fumonisin B1 og B2, zearalenon og trichothecener (bl.a. deoxynivalenol 

(DON), T-2 og HT-2), produceres primært i afgrøden mens afgrøden står på marken. De dannes typisk i varme 

og våde perioder efterfulgt af kolde perioder/nætter, eller mere sjældent ved våd høst efterfulgt af lagerforhold 

med manglende kapacitet til tørring.  

 

Meldrøjer er en svampeart, der er knyttet til korn og græsarter, særlig rug og rajgræs. Meldrøjer indeholder 

alkaloider, som er giftige for dyr og mennesker. 

 

RESULTATER  

Én prøve af rug overskred maksimumsindholdet for meldrøjer i umalet korn. Prøven var taget af en råvare til 

brug i produktionen af foderblandinger. Der er fulgt op på fundet overfor virksomheden. 

 

To prøver overskred det vejledende niveau for summen af T-2 og HT-2. Den ene prøve var udtaget af dansk 

økologisk majs og havde et indhold på 1010 µg/kg. Den anden prøve var udtaget af majs fra Ukraine og havde 

et indhold på 870 µg/kg. Eftersom der ikke er fastsat et maksimumindhold, men udelukkende et vejledende 

niveau, som ikke er baseret på en risikovurdering, er der ikke grundlag for opfølgning over for virskomheder-

ne. 

 

For de resterende mykotoksiner, blev der ikke fundet indhold over de vejledende grænseværdier fastsat i 

Kommissionens henstilling nr. 2006/576 eller de vejledende nivauer fastsat i Kommissionens henstilling nr. 

2013/165. Der blev ikke fundet indhold af nivalenol, 3-acetyl DON og 15-acetyl DON i nogle af prøverne. 

 

Overordnet set blev der fundet indhold af mykotoksiner som ligger under de fastsatte maksimumsindhold, 

vejledende grænseværdier eller vejledende niveauer for de forskellige mykotoksiner. Fødevarestyrelsen har 

således ikke konstateret indhold af mykotoksiner, hverken lager- eller marktoksiner i 2018, som overstiger de 

fastsatte grænser.  

 

Tabeller over indholdet af mykotoksiner i forskellige produkter kan ses i bilag 1. Tabellerne er sorteret efter 

de produkttyper, hvor der er fundet det højeste indhold af stofferne, sådan at prøver med højest indhold står 

øverst i tabellen. Alle resultater er angivet ved 12 % vand. Gennemsnit og median er for prøver med påvist 

indhold (meldrøjer) eller med indhold over LOQ (mykotoksiner). 
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Kontaktpersoner: Henriette Jensen, Kemi og Fødevarekvalitet og Udo Jensen, Laboratoriet i Ringsted 

 

BILAG I  

Tabel 1: Indhold af meldrøjer 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(mg/kg) 

Median 

(mg/kg) 

Maks. 

(mg/kg) 

Gr.værdi2 

(mg/kg) 

Rug 43/54 313 221 17023 1000 

1 Prøver med påvist indhold af meldrøjer 

2 Maksimumsindhold fastsat i Direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer (2002/32/EF) ved 12 % vand 

3 Der blev fundet én overskridelse af det fastsatte maksimumsindhold for meldrøjer i umalet korn 

 

 

Tabel 2: Indhold af aflatoksin B1 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 12/60 0,6 0,4 1,8  

Majs - kerner, bærme 1/14 1,8 1,8 1,8 20 

Solsikke - kage, skrå, afskallet 5/26 0,9 0,5 1,8 20 

Tilskudsfoder til kvæg 2/4 0,4 0,4 0,6 5-20 

Jordnødder 2/7 0,3 0,3 0,4 20 

Palmekage 2/4 0,1 0,1 0,1 20 

Sojabønne - hele, kage 0/2 - - - 20 

Diverse produkter 0/2 - - - 20 

Raps - skrå 0/1 - - - 20 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Maksimumsindhold fastsat i Direktivet om uønskede stoffer i foderstoffer (2002/32/EF) og omregnet fra mg/kg til μg/kg ved 12% vand 

 

 

Tabel 3: Indhold af fumonisin B1+B2 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 11/30 452 92 1200  

Majs - kerner, flager, bærme 11/17 452 92 1200 60000 

Sojabønne - skrå 0/13 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende grænseværdi fastsat i Kommisionens Henstilling nr. 2006/576/EF og omregnet fra mg/kg til μg/kg ved 12 % vand 
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Tabel 4: Indhold af ochratoksin A 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 37/150 8,4 2,0 150  

Rug - kerner 2/7 75 75 150 250 

Hestebønner 2/4 24 24 46 - 

Majs - kerner, bærme og gluten 2/13 8,1 8,1 14 250 

Byg - kerner, flager 8/33 3,6 2,1 10 250 

Solsikke - kage, skrå 6/6 4,7 4,7 8,1 - 

Foderblandinger til kvæg 3/4 2,6 1,3 6,0 - 

Kornprodukter - diverse 2/2 3,1 3,1 4,7 250 

Ærteprotein 1/1 4,6 4,6 4,6 - 

Tørrede planter (grønpiller, hø) 2/3 2,4 2,4 4,0 - 

Triticale - kerner 1/1 3,8 3,8 3,8 250 

Hvede - kerner, klid 2/25 2,4 2,4 3,0 250 

Raps - kage, skrå 1/18 1,8 1,8 1,8 - 

Sojabønne - skrå, skaller, toasted, protein-

koncentrat 
2/15 1,6 1,6 1,8 - 

Havre - kerner, skaller, skalmel 3/13 0,7 0,6 1,0 250 

Foderblandinger til fjerkræ 0/2 - - - 100 

Foderblandinger til svin 0/1 - - - 50 

Jordnødder 1/1 - - - - 

Roepiller 1/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende grænseværdi fastsat i Kommisionens Henstilling nr. 2006/576/EF og omregnet fra mg/kg til μg/kg ved 12 % vand 

 

 

Tabel 5: Indhold af zearalenon 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 28/143 94 43 460  

Tørret plantemateriale (grønpiller, hø, 

majsensilage, halm) 
2/18 280 280 4603 - 

Majs - kerner, flager, formalet 9/22 116 110 240 2000-3000 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 11/31 76 47 170 - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 4/5 32 32 39 2000 

Hvede - kerner, bærme 2/34 32 32 34 2000 

Havre - kerner 0/10 - - - 2000 

Byg - kerner, valset 0/9 - - - 2000 

Ærter 0/7 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - 2000 

Afskallet ris 0/1 - - - 2000 
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Hirse 0/1 - - - - 

Johannesbrødmel 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende grænseværdi fastsat i Kommisionens Henstilling nr. 2006/576/EF og omregnet fra mg/kg til μg/kg ved 12 % vand 

3 Det høje indhold er fundet i en prøve af hø 

 

 

Tabel 6: Indhold af deoxynivalenol (DON) 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 36/147 385 265 1700  

Majs - kerner, flager, formalet 16/22 644 575 1700 
8000-

12000 

Hvede - kerner, bærme, klid 5/34 185 88 590 8000 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 5/5 324 270 440 8000 

Havre - kerner 8/10 107 77 230 8000 

Hirse 1/1 76 76 76 8000 

Byg - kerner 1/8 48 48 320 8000 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 0/30 - - - - 

Tørret plantemateriale (grønpiller, hø) 0/20 - - - - 

Ærter - hele, stivelse 0/8 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - 8000 

Afskallet ris 0/1 - - - 8000 

Hirse 0/1 - - - 8000 

Johannesbrødmel 0/1 - - - - 

Solsikke - skrå 0/1 - - - - 

Rapsfrø 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende grænseværdi fastsat i Kommisionens Henstilling nr. 2006/576/EF og omregnet fra mg/kg til μg/kg ved 12 % vand 

 

 

Tabel 7: Indhold af T-2 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 20/147 66 31 360  

Majs - kerner, flager, formalet 14/22 84 39 360 500 

Havre - kerner 5/10 23 22 29 500 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 1/5 19 19 19 500 

Hvede - kerner, bærme 0/34 - - - 500 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 0/30 - - - - 

Tørrede planter (grønpiller, hø) 0/20 - - - - 

Byg - kerner 0/8 - - - 500 
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Ærter - hele, stivelse 0/8 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - 500 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Diverse fodermidler 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - 500 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

Rapsfrø 0/1 - - - - 

Solsikke - skrå 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende niveau for summen af HT-2 og T-2 fastsat i Kommissionens henstilling nr. 2013/165/EU ved 12 % vand 

 

 

Tabel 8: Indhold af HT-2 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Vejl. 

gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 21/146 126 65 650  

Majs - kerner, flager, formalet 13/22 173 71 6503 500 

Havre – kerner 6/10 55 52 78 500 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 1/4 38 38 38 500 

Hvede - kerner, bærme 1/34 32 32 32 500 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 0/30 - - - - 

Tørrede planter (grønpiller, hø) 0/20 - - - - 

Byg – kerner, valset 0/8 - - - 500 

Ærter – hele, stivelse 0/8 - - - - 

Rug – kerner 0/4 - - - 500 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Diverse fodermidler 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - 500 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

Rapsfrø 0/1 - - - - 

Solsikke – skrå 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Vejledende niveau for summen af HT-2 og T-2 fastsat i Kommissionens henstilling nr. 2013/165/EU ved 12 % vand 

3 2 prøver overskred det vejledende niveau for summen af HT-2 og T2 

 

 

Tabel 9: Indhold af beauvericin 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 40/122 86 51 510 - 

Majs - kerner, flager, formalet 14/22 111 75 510 - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 5/5 158 160 210 - 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 13/29 55 40 180 - 
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Hvede - kerner, bærme 1/34 110 110 110 - 

Havre - kerner 6/10 43 33 110 - 

Johannesbrødsmel 1/1 38 38 38 - 

Byg - kerner 0/8 - - - - 

Ærter - hele, stivelse 0/7 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - - 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Der er ikke fastsat maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier for beauvericin 

 

 

Tabel 10: Indhold af enniatin A 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 2/122 54 54 57 - 

Majs - kerner, flager, formalet 1/22 57 57 57 - 

Byg - kerner 1/8 50 50 50 - 

Hvede - kerner, bærme 0/34 - - - - 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 0/29 - - - - 

Havre - kerner 0/10 - - - - 

Ærter - hele, stivelse 0/7 - - - - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 0/5 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - - 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - - 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Der er ikke fastsat maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier for enniatin A 

 

 

Tabel 11: Indhold af enniatin A1 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 14/122 30 18 180 - 

Byg - kerner 3/8 78 44 180 - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 5/5 17 18 24 - 

Hvede - kerner, bærme 2/34 18 18 22 - 

Majs - kerner, flager, formalet 1/22 20 20 20 - 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 2/29 17 17 17 - 

Havre - kerner 1/10 15 15 15 - 

Ærter - hele, stivelse 0/7 - - - - 

Rug - kerner 0/4 - - - - 

Afskallet ris 0/1 - - - - 
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Hirse 0/1 - - - - 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Der er ikke fastsat maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier for beauvericin for enniatin A1 

 

 

Tabel 12: Indhold af enniatin B 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennem-

snit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 44/122 87 41 1100 - 

Byg - kerner 6/8 278 59 1100 - 

Hvede - kerner, bærme 15/34 64 59 230 - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 5/5 142 150 200 - 

Majs - kerner, flager, formalet 6/22 31 22 65 - 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 8/29 28 24 53 - 

Havre - kerner 3/10 21 11 42 - 

Rug - kerner 1/4 29 29 29 - 

Ærter - hele, stivelse 0/7 - - - - 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - - 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Der er ikke fastsat maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier for enniatin B 

 

 

Tabel 13: Indhold af enniatin B1 

Produkttype Prøver med 

indh.1/alle 

Gennemsnit 

(μg/kg) 

Median 

(μg/kg) 

Maks. 

(μg/kg) 

Gr.værdi2 

(μg/kg) 

Alle 28/122 59 33 560 - 

Byg - kerner 5/8 164 39 560 - 

Hvede - kerner, bærme 9/34 35 23 90 - 

Kornbærme (uspecfik kornsort) 5/5 61 64 80 - 

Sojabønne - skrå, skaller, proteinkoncentrat 5/29 29 24 42 - 

Havre - kerner 1/10 29 29 29 - 

Majs - kerner, flager, formalet 2/22 15 15 15 - 

Rug - kerner 1/4 11 11 11 - 

Ærter - hele, stivelse 0/7 - - - - 

Afskallet ris 0/1 - - - - 

Hirse 0/1 - - - - 

Johannesbrødsmel 0/1 - - - - 

1 Prøver med indhold over LOQ (kvantitativ detektionsgrænse) 

2 Der er ikke fastsat maksimumsindhold eller vejledende grænseværdier for enniatin B1 

 


