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BAGGRUND OG FORMÅL 

Bestråling anvendes med det formål at forlænge holdbarheden af fødevarer. Det virker 

ved at hæmme eller udrydde bakterier og andre mikroorganismer, som fordærver 

maden. Selvom der ikke er sundhedsmæssige problemer med at indtage bestrålede 

fødevarer, er behandlingen kun tilladt til krydderier og krydderurter, som så skal 

mærkes med betegnelsen ”bestrålet” eller ”behandlet med ioniserende stråling”. 

 

I 2003 og 2005 undersøgte Fødevarestyrelsen indholdet af bestrålede ingredienser i 

kosttilskud og råvarer til kosttilskud. 8-10 % af de analyserede kosttilskud indeholdt 

bestrålede eller muligvis bestrålede ingredienser. Lignende resultater er fundet ved 

undersøgelser foretaget i andre EU-lande gennem de senere år. Fødevarestyrelsen har 

derfor i 2011 foretaget en fornyet undersøgelse af, om virksomhederne overholder 

reglerne om bestråling.  

 

Ifølge EU-reglerne om bestråling er medlemslandene forpligtede til at føre officiel 

kontrol med reglernes overholdelse, og medlemslandene skal rapportere til 

Kommissionen om resultaterne af den kontrol, der er udført af fødevarer på markedet. 

 
Formålet med projektet var at klarlægge, om producenter og importører af kosttilskud, 

krydderier og krydderurter samt tørrede instant nudler, supper og saucer der 

markedsføres i Danmark, overholder reglerne mht. mærkning og behandling af 

fødevarer med ioniserende stråling. 

 

METODE OG RESULTATER 

Der blev i perioden 1. februar til 1. april 2011 udtaget 100 prøver af kosttilskud, 

krydderier og krydderurter samt tørrede instant nudler, supper og saucer hos 

producenter og importører i Danmark. Prøverne blev analyseret for indhold af 

bestrålede ingredienser. 

 

Analyserne blev udført af Scottish Universities Environmental Research Centre (SUERC) 

i Skotland. Prøverne gennemgik indledningsvist en screening med ”Photostimulated 

Luminescence” (PSL), som blev brugt til at identificere mistankeprøver, der skulle gå 

videre til den mere specifikke påvisningsanalyse med ”Thermoluminescence” (TL). 

 



40 prøver blev analyseret med TL, 10 af disse havde været negative ved den 

indledende PSL screening, men blev medtaget som en slags kontrol af 

screeningsmetoden. De resterende 30 prøver havde enten vist sig at være positive 

eller muligvis positive ved PSL screeningen. 

 

Ud af de 40 prøver analyseret med TL, viste seks af prøverne (tre kosttilskud og tre 

typer nudler) et kraftigt eller tydeligt positivt resultat, som indikerede, at prøverne var 

bestrålet. 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Resultatet af analyserne viste, at seks ud af 100 prøver med stor sandsynlighed enten 

var bestrålede eller indeholdt bestrålede ingredienser, uden at være mærket hermed.  

 

Fødevarestyrelsen var herefter i dialog med de pågældende virksomheder, hvilket førte 

til, at tre af produkterne blev fjernet fra markedet. For de resterende tre produkter, 

som alle var kosttilskud, kunne virksomhederne dokumentere, at der ikke var tale om 

bestrålede ingredienser. Fødevarestyrelsen vil dog fremadrettet have særligt fokus på 

de pågældende virksomheders egenkontrol med henblik på at sikre, at ingredienser, 

der anvendes, ikke er bestrålede.  

 

Der er ikke nogen sundhedsfare ved at indtage fødevarer, der er bestrålede, men 

produkterne skal være tilladt at bestråle og være mærket med oplysning herom til 

forbrugeren.  
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