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BAGGRUND OG FORMÅL 
 

 

Mineraloliekulbrinter (MOH) kan havne i vores fødevarer fra flere forskellige kilder. De kan eksempelvis 

stamme fra miljøforureninger, smøreolier brugt i produktionen af fødevarer eller fra fødevarekontaktma-

terialer (FKM), fx sisalsække, genbrugspap- og papir. Formålet med dette projekt er at måle indhold af 2 

grupper af mineraloliekulbrinter (MOH): Mineral oil saturated hydrocarbons (MOSH) og mineral oil 

aromatic hydrocarbons (MOAH) i udvalgte tørre fødevarer. 

Projektet tager udgangspunkt i EU Kommissionens henstilling 2017/84 om overvågning af mineraloliekul-

brinter i fødevarer og i materialer og genstande bestemt til kontakt med fødevarer. 

 

DTU Fødevareinstituttet har foreslået følgende aktionsgrænseværdier for indhold af mineraloliekulbrinter 

(MOH) i fødevarer: 

 

MOSH: 8 mg MOSH (C16-C45)/kg fødevare 

MOAH: 1,5 mg MOAH (C16-C35)/kg fødevare 

 
 

 

METODE OG RESULTATER 
 

 

Prøver 

18 prøver af tørre fødevarer i papir eller papemballage blev udtaget til analyse. Se oversigt over prøvetyperne i 

Tabel 1. 

 
Tabel  Oversigt over prøver 

 

Prøvetype Antal prøver 

Hvedemel 6 

Kartoffelmel 1 

Majsmel 1 

Rugmel 1 

Speltmel 1 

Melblanding 2 

Havregryn 2 

Rasp 2 

Tørpasta 2 

Antal i alt 18 

 
 
 



 

Analysemetode 

Prøverne blev analyseret af DTU Fødevareinstituttet for indhold af mineraloliekulbrinter (MOH). Efter ekstraktion 

af MOH med organisk solvent fraktioneres ekstraktet i hhv. en mættet fraktion MOSH og aromatisk fraktion MOAH. 

Den instrumentelle bestemmelse er foretaget med gaskromatografi og flammeionisationsdetektion (GC-FID).  

Metodens kvantifikationsgrænser (LOQ) er,4 mg/kg for Total MOSH og Total MOAH. 

 
 
Resultater 

Der blev fundet indhold af MOSH i fire prøver (hvedemel, kartoffelmel. tørpasta og speltmel). I en af disse 

prøver blev der også fundet MOAH (tørpasta). Alle indhold er under de foreslåede aktionsgrænseværdier. 

Resultater fra projektets prøver er opført i Bilag 1. 

 
 

KONKLUSION OG VURDERING 
 

 

Alle analyserede prøver opfylder de gældende regler. 

 

Projektleder fra Fødevarestyrelsen: Charlotte Legind (chale@fvst.dk) og Jeannette Kolstrup Søgaard Nielsen 

(jeni@fvst.dk) 

Projektansvarlig fra DTU Fødevareinstituttet: Tommy Licht Cederberg (tlce@food.du.dk) og Lisbeth Krüger 

Jensen (lkje@food.du.dk) 
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Bilag 1 Indhold af MOSH og MOAH  i mg/kg 
 

DTU pr. 
nr. 

Vareart 
Total 

MOSH 
Total 

MOAH 

K19-0488 Rugmel <0.4 <0.4 

K19-0489 Hvedemel <0.4 <0.4 

K19-0544 Hvedemel <0.4 <0.4 

K19-0545 Hvedemel 1.1 <0.4 

K19-0546 Havregryn <0.4 <0.4 

K19-0547 Rasp <0.4 <0.4 

K19-0548 Majsmel <0.4 <0.4 

K19-0549 Hvedemel <0.4 <0.4 

K19-0550 Havregryn <0.4 <0.4 

K19-0551 Kartoffelmel 3.0 <0.4 

K19-0552 Rasp <0.4 <0.4 

K19-0553 Tørpasta 4.6 0.86 

K19-0554 Hvede <0.4 <0.4 

K19-0555 Lasagneplader <0.4 <0.4 

K19-0556 Speltmel 2.7 <0.4 

K19-0666 Melblanding <0.4 <0.4 

K19-0667 Hvede <0.4 <0.4 

K19-0678 Melblanding <0.4 <0.4 

 


