
Overvågning og kontrol af nitrat i grøntsager – resultater 2004  
 
Som led i Fødevarestyrelsens overvågningsprogram og i forbindelse med kontrol undersøges 
grøntsager løbende for indhold af nitrat. Resultaterne fra forrige overvågningsperiode (1998 – 2003) 
viser, at salat og kartofler stadig udgør de største bidragsydere til indtaget af nitrat i Danmark, men i 
modsætning til tidligere overvågningsperioder er nitratindtaget nu højere fra for salat end for 
kartofler. Dette skyldes, at danskerne i dag spiser mere salat i forhold til tidligere, samtidig med at 
indtaget af kartofler er faldet.   
 
Der er EU grænseværdier for nitrat indholdet i almindelig salat og salat af iceberg typen samt for 
spinat og grøntsagsprodukter til småbørn og spædbørn (forordning 466/2001,  som er ændret ved 
forordning 563/2002 og forordning 655/2004. EU forordningerne findes på hjemmesiden 
http://europa.eu.int/eur-lex.    
 
Vi har i dag ganske omfattende data for nitratindholdet i salater med EU grænseværdier, mens 
kendskabet til indholdet i de mere eksotiske typer af salat er begrænset, som f.eks. ruccola og 
krølsalat.       
 
Resultater 
De rapporterede prøver er udtaget i perioden fra januar til december 2004 fortrinsvis hos GASA og 
på Københavns Grønttorv. Nitratindholdet er analyseret på regionslaboratoriet i København.   
 
Hovedsalat 
 
Antal prøver < 2000 

(mg/kg) 
2001-2500 
(mg/kg) 

2501-3000 
(mg/kg) 

3001-3500 
(mg/kg) 

3501-4000 
(mg/kg) 

4001-5000 
(mg/kg) 

Danske:38 3 4 15 8 6 2 
Udenlandske:3 1    1 1 
 
Icebergsalat 
Der er kun analyseret 8 prøver af icebergsalat i indeværende periode, og alle havde et indhold under 
EU grænseværdien på 2500 mg/kg for væksthussalat.  
 
Spinat 
 
Antal prøver < 1500 

mg/kg 
1501-2000 
mg/kg 

2001-2500 
mg/kg  

2501-3000 
mg/kg 

3001-3500 
mg/kg 

3501-4000 4001-4500 

Frisk: 22 6 6 4 0 3 2 1 

Konserveret 
eller frossen: 2  

2       

 
 
Rucola salat 
 
Antal prøver 2001-3000 

mg/kg 
4001-5000 
mg/kg 

5001-6000 
mg/kg 

6001-7000 
mg/kg 

7001-8000 
mg/kg 

20 4 2 5 4 5 

Krølsalat 



 

Antal prøver < 2000 mg/kg 2001-3000 mg/kg 3001-4000 mg/kg > 4000 mg/kg 
29 6 14 7 2 
 
 
 
Danske kartofler 
 

Antal prøver < 50 mg/kg 51-150 mg/kg 151-250 mg/kg 251-300 mg/kg 
72 11 43 16 2 
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