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Slutrapport for kampagnen

detailslagteres brug af nitrit ved lagesaltning

INDLEDNING 

Anvendelse af nitrit
Nitrit anvendes til at konservere kødprodukter fx rullepølse og bacon. Når nitrit reagerer 
med kødets proteiner omdannes nitrit til nitrosaminer. Nitrosaminer er forbindelser, der 
kan være kræftfremkaldende. Tilsætning af antioxidanter fx ascorbinsyre i forbindelse 
med nitritsaltning reducerer dannelsen af nitrosaminer. 

Anvendelsen af nitrit reguleres på den tilsatte mængde og ikke som de fleste andre 
tilsætningsstoffer på mængden i det færdige produkt. Danske studier har vist, at et 
niveau på cirka 60 mg nitrit pr. kg kød opfylder det teknologiske formål med beskyttelse 
mod bakterievækst, samtidig med at risikoen for dannelse af nitrosaminer er minimeret. 
Den generelle grænseværdi er fastsat til 60 mg nitrit pr. kg kød. Dog accepteres 100 mg 
nitrit pr. kg rullepølse.

Der er mange faktorer, som spiller ind på optaget af nitrit i kød ved lagesaltning. En god 
styring af tilsætningen af nitrit kræver typisk en gennemprøvet opskrift og at de vigtigste 
parametre fastholdes, såsom mængden og typen af kød, mængden af lage, mængden af 
nitrit i lagen og tid for lagesaltning. 

Danmarks særregler for tilsætning af nitrit
Danmark har siden 1995, hvor reglerne for anvendelse af tilsætningsstoffer blev EU-
harmoniseret, haft særregler for anvendelsen af nitrit (E 249 og E 250) i kødprodukter ud 
fra hensynet til beskyttelse af folkesundheden. Det betyder, at de danske grænseværdier 
for nitrit generelt er lavere end EU grænseværdierne.
EU-Kommissionen har med den seneste tilladelse af 8. maj 2018 pålagt Danmark at 
dokumentere overholdelsen af de danske grænseværdier særligt for lagesaltede 
kødprodukter.

Tidligere kampagner
Fødevarestyrelsen gennemførte i 2014 og 2016  kontrolkampagner med samme formål 
og sammenlignelige resultater. 
Resultatet fra 2014 viste overskridelser af grænseværdierne i knap 35 % af prøverne.
I 2016 viste resultaterne overskridelser i 19 % af prøverne.
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Formålet med kampagnen
Formålet med kampagnen er:

 at kontrollere og vejlede detailslagterne om anvendelse af nitrit i lagesaltede 
kødprodukter

 over for EU-kommissionen at dokumentere overholdelsen af de danske 
grænseværdier for lagesaltede kødprodukter

KONKLUSION 

I kampagnen forekommer klart færre overskridelser af grænseværdierne for tilsætning af 
nitrit end tidligere med kun 2,6% overskridelser i 2019 mod 19 % i 2016 og 35 % i 
2014.

Fødevarestyrelsens fokus igennem årene på tilsætning af nitrit ved lagesaltning har haft 
effekt. 

Resultaterne dokumenterer, at danske virksomheder er i stand til at overholde de 
skrappere danske grænseværdier for lagesaltede kødprodukter.

Resultaterne af kontrollen viser, at flere slagtere i 2019 anvender antioxidant i saltlagen.  

Fødevarestyrelsen vil fremadrettet fortsat have fokus på tilsætning af nitrit ved 
lagesaltning med henblik på at fastholde de skrappere danske grænseværdier for 
tilsætning af nitrit til kødprodukter.   

 

RESULTATER 

I kontrolperioden er 152 kampagnebesøg gennemført hos slagtere og i slagterafdelinger, 
der alle lagesalter kød. Besøgene var fordelt på de fire fødevareenheder, der alle har 
gennemført den målsatte kontrol. Ved hvert kampagnebesøg blev der udtaget en prøve.

I forbindelse med kampagnen har 12 virksomheder modtaget konkret vejledning om 
forbedring af den procedure, der skal sikre overholdelse af grænseværdien for tilsætning 
af nitrit. Prøverne udtaget ved besøgene i disse virksomheder var uden overskridelser af 
grænseværdierne for tilsætning af nitrit.  

Af de i kontrolperioden udtagne prøver er der konstateret overskridelser af 
grænseværdien for tilsætning af nitrit i 4 prøver. I forbindelse med kampagnebesøget i 
disse 4 virksomheder gav kontrollen ikke anledning til anmærkninger og der blev ikke 
givet konkret vejledning på grund af utilstrækkelige procedurer. 

De 4 virksomheder fik alle en indskærpelse ved det efterfølgende kontrolbesøg til 
opfølgning på overskridelserne af grænseværdierne. Ved den umiddelbare vurdering af 
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virksomhedernes procedurer i de 4 konkrete situationer, skyldtes overdoseringen af nitrit 
formentlig:

 stiksaltning før lagesaltning
 høj koncentration af nitritsalt i saltlagen samtidig med lang saltningstid
 lang saltningstid
 lille mængde kød  

Inden for en frist på 2 måneder er kontrolbesøg til opfølgning på indskærpelserne 
gennemført uden at disse gav anledning til anmærkninger. Ved disse tilsyn blev der ikke 
udtaget en ny prøve, hvilket var en mulighed, hvis der var mistanke om utilstrækkelige 
procedurer.

De 4 prøver svarer til overskridelse af grænseværdien i 2,6% af de udtagne prøver.

Vejledning om anvendelse af antioxidant i nitritsaltlagen:
Hvis slagteren ikke anvender antioxidant i sin nitritsaltlage, opfordredes den 
tilsynsførende til at vejlede om, at tilsætning af fx ascorbat til saltlagen på 300-400 
mg/kg kød mindsker dannelsen af nitrosaminer.
Denne vejledning blev givet i forbindelse med 51 kampagnebesøg (33,5% af 
kampagnebesøgene). I 2016 oplyste kun hver tiende virksomhed, at de anvender 
ascorbat i forbindelse med lagesaltning. Dette resultat tyder derfor på, at langt flere 
slagtere i 2019 anvender antioxidant i saltlagen end i 2016.

METODE 

Kampagnen blev gennemført i perioden 1. februar til 30. juni 2019. 
I forbindelse med kampagnebesøget blev udtaget en prøve af et stykke lagesaltet kød, 
som blev analyseret for indhold af nitrit. 

For at sikre at slagteren havde kød i saltlage og for at ramme det for slagteren rigtige 
tidspunkt til afslutning af lagesaltningen, blev kampagnebesøget lige som i 2014 og 2016 
aftalt med slagteren.
Prøven blev udtaget lige efter endt saltning i saltlagen, som også er tidspunktet, hvor 
tilsætningen af nitrit slutter. Efter endt saltning vil nitrit i kødet begynde at omdannes 
over tid. Prøven blev opbevaret i køletaske under kampagnebesøget og umiddelbart efter 
transporteret til fødevareenheden, hvor den blev lagt i fryser for at standse videre 
omdannelse af nitrit.

Foruden prøveudtagning ønskede vi at auditere slagterens procedurer (gode 
arbejdsgange) for brug af nitrit i lagesaltede kødprodukter. Disse procedurer må gerne 
være mundtlige, men kan være skriftlige.
Derfor blev slagteren spurgt, hvilke procedurer han fulgte. 
Netop fordi procedurerne kan være mundtlige, var der til kampagnen udarbejdet et 
skema, hvori de vigtigste parametre kunne noteres, såsom mængden af saltlage, 
mængden af nitrit i saltlagen, nitritsaltets styrke, lagesaltningstiden og mængden af kød i 
saltlagen, samt evt. andre forhold, f.eks. om slagteren stiksalter kødet før lagesaltning.
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Skemaets oplysninger kunne anvendes til at vurdere slagterens procedurer i forbindelse 
med kampagnebesøget og når et analyseresultat viste overskridelse af grænseværdien.

Hvis slagteren ingen procedurer fulgte, kunne udarbejdelse af procedurer indskærpes.
Hvis slagterens procedurer blev vurderet som utilstrækkelige, kunne den tilsynsførende 
konkret vejlede om forbedringer.
I begge situationer kunne den tilsynsførende endvidere undersøge om, slagteren har en 
skriftlig risikoanalyse, der omhandler anvendelsen af tilsætningsstoffer.

I perioden 1. juli til 31. august 2019 blev kampagnebesøget fulgt op med et kontrolbesøg 
i de virksomheder, hvor der blev fundet overskridelser af grænseværdien for tilsætning af 
nitrit. Ved disse kontrolbesøg blev overholdelse af grænseværdier for tilsætning af nitrit 
indskærpet.
I forbindelse med dette kontrolbesøg blev ændringer af slagterens procedurer 
gennemgået.

Afslutningsvis blev de virksomheder, der havde fået indskærpelser, besøgt igen inden for 
den normale frist på 2 måneder. I denne forbindelse var det muligt at udtage endnu en 
prøve, hvis den tilsynsførende havde en begrundet og konkret mistanke om, at 
slagterens procedurer ikke gav den fornødne sikkerhed for overholdelse af 
grænseværdierne.
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