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J. nr.: 2019-29-60-00031 29. januar 2020 

 

Slutrapport for kampagnen 

Tilsætningsstoffer i tun 

INDLEDNING 

Der har været flere sager med svindel med farvning af tun i EU. Tun er blevet farvet rød 

ved at anvende tilsætningsstoffer som nitrit, antioxidanter og kulilte. Det får tunen til at 

fremstå mere frisk, hvilket kan dække over, at tunen er for gammel eller af dårlig 

kvalitet. Rødfarvning af tun kan også sløre arten af tun.  

 

Det har vist sig, at naturlig brunfarvet tun er blevet farvet mere rød med nitrit, så 

forbrugerne får indtryk af en bedre kvalitet fisk, end de betaler for. Udover at 

forbrugerne bliver snydt, er der også en risiko for, at forbrugerne kan blive syge af at 

spise tunen, fx hvis der er udviklet histamin, da histamin kan dannes ved for langvarig 

opbevaring ved for høje temperaturer.  

 

Anvendelse af tilsætningsstoffer er reguleret i tilsætningsstofforordningen. En af 

betingelserne for at anvende tilsætningsstoffer er, at anvendelsen ikke er vildledende for 

forbrugerne især i forhold til arten, friskheden og kvaliteten af de fødevarer, hvor 

tilsætningsstoffet anvendes. Det er ikke tilladt at anvende nitrit eller gasning med kulilte 

til fisk. 

 

Fødevarestyrelsen har tidligere udtaget prøver af tun til analyse for kulilte (17 prøver i 

2015) og til analyse for nitrit (9 prøver i 2017). Analyserne af disse prøver viste ikke 

indhold af stofferne. 

Formålet med denne kampagne er foruden analysen af histamin yderligere at kontrollere 

for:  

 Korrekt anvendelse af tilsætningsstoffer til tun 

 Korrekt mærkning af tun 

 Virksomhedernes risikoanalyse ved import af tun med hensyn til tilsætningsstoffer 

 Indholdet af tilsætningsstoffer i tun via analyser 
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KONKLUSION  

Kontrolkampagnens resultater bekræfter som tidligere set i EU, at der anvendes anti-

oxidanter i alt for store mængder til tun i forhold til det begrundede teknologiske behov. 

Det er påvist i 11 af de i alt 24 prøver af tun. 

De pågældende seks virksomheder (seks ud af 17 virksomheder) kan ikke begrunde 

anvendelsen af de store mængder antioxidant i form af ascorbinsyre med et teknologisk 

behov. 

Tilsætningen af ascorbinsyre sker ikke i Danmark, men er påvist i tun behandlet i andre 

EU-lande og i tredjeland (Vietnam). 

Fødevarestyrelsens ordinære kontrol vil fortsat have fokus på kontrol af tilsætningsstoffer 

i fisk. 

Fødevarestyrelsen vil tage en dialog med branchen om resultaterne og orientere de 

andre EU-medlemslande og EU-Kommissionen om resultaterne af kampagnen. 

RESULTATER  

Kontrollen blev gennemført i to trin, jf. metodeafsnittet. Rejseholdet udførte kontrolbesøg 

i otte virksomheder, der importerer og/eller fremstiller tilsætningsstoffer, der 

markedsføres til danske fødevarevirksomheder. Disse kontrolbesøg med fokus på kontrol 

af sporbarhed gav ikke anledning til anmærkninger. 

Rejseholdet udførte kontrolbesøg i 19 fiskevirksomheder, der markedsfører tun.  

Rejseholdet udtog 18 prøver af tun i 17 virksomheder, dvs. der blev udtaget to prøver i 

én af virksomhederne og i to virksomheder1 blev det ikke vurderet relevant at udtage en 

prøve. 

Ved de 19 kontrolbesøg blev tilsætningsstoffer, hygiejne, mærkning og egenkontrol 

kontrolleret. To virksomheder fik indskærpelser for mærkningsfejl vedrørende 

henholdsvis varebetegnelse og holdbarhedsangivelse. 

 

Analyserne af de 18 prøver fra 17 virksomheder viste seks tilfælde af for højt indhold af 

ascorbinsyre. To af disse prøver havde oprindelse i Frankrig og fire prøver havde oprin-

delse i Vietnam, heraf var to prøver fra partier indkøbt i henholdsvis Holland og Estland. 

Ingen af de øvrige analyseresultater gav anledning til bemærkninger. 

I de to virksomheder, hvor der blev sanktioneret ved kampagnebesøget og i de seks 

virksomheder, hvor der blev påvist for højt indhold af ascorbinsyre i prøven, fulgte 

Rejseholdet op med et kontrolbesøg. 

                                           
1 Begge virksomheder dokumenterede på kontrolbesøget, at de markedsførte fersk tun, hvor der ikke var 

anvendt tilsætningsstoffer.  
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I de to virksomheder, der havde fået en indskærpelse for fejl ved mærkning, havde den 

ene rettet op på forholdet. Den anden virksomhed havde rettet op på forholdet, men fik 

en ny indskærpelse inden for mærkning. 

Ved opfølgningen på analyseresultaterne blev det høje indhold af ascorbinsyre 

indskærpet i den virksomhed, der havde importeret tun (to prøver) direkte fra 3. land. 

Virksomheden klagede over indskærpelsen vedrørende for højt indhold af ascorbinsyre. 

Klagen har været behandlet i Klagenævnet, som har fastholdt afgørelsen. 

Forholdet blev ikke indskærpet i de virksomheder, der havde indkøbt tun fra andre EU-

lande2. Disse virksomheder blev vejledt om, at produktet betragtes som ulovligt at 

markedsføre. Det høje indhold af ascorbinsyre påvist i prøver af tun indkøbt fra andre 

EU-lande, vil blive meddelt til de pågældende lande med henblik på videre håndtering. 

På fire opfølgende besøg udtog Rejseholdet seks nye prøver af tun, dvs. at i to virksom-

heder blev der udtaget to prøver. 

Analyserne af alle seks prøver viste et for højt indhold af ascorbinsyre. Tre prøver var fra 

Spanien og tre prøver havde oprindelse fra Vietnam heraf var to prøver indkøbt i Estland. 

Af de i alt 24 prøver udtaget i kontrolkampagnen viste 11 prøver et for højt indhold af 

antioxidanten ascorbinsyre, se tabel 1. Virksomhederne har ikke kunnet redegøre 

konkret for behovet for at anvende den store mængde ascorbinsyre. Tilsætningen af 

ascorbinsyre er ikke sket i Danmark, men påvist i prøver af tun fra både EU-lande og 

tredjeland (Vietnam). 

Der er efterfølgende fulgt op på indskærpelsen inden for mærkning, samt på de seks 

prøveresultater. Denne opfølgning indgår ikke i kontrolkampagnen. 

Samlet set viser resultaterne, at der i seks ud af 17 virksomheder ikke var styr på 

leverandørernes anvendelse af tilsætningsstoffer.  

Rejseholdet udførte ud over de 19 kontrolbesøg i fiskevirksomheder to kontrolbesøg med 

fokus på sporbarhedskontrol i to lagervirksomheder, hvilket ikke gav anledning til 

anmærkninger. 

 

METODE  

Kontrolkampagnen blev gennemført af Fødevarerejseholdet ved uanmeldte kontrolbesøg 

og prøvetagning i perioden oktober 2018 til november 2019. Kontrollen blev udført i to 

trin.  

 

                                           
2 Fødevarestyrelsen sondrer konkret mellem samhandel og import fra 3. land. Hvis der er tale om samhandel, 

informeres det pågældende lands myndigheder om Fødevarestyrelsens konstatering. Hvis der er tale om import 
fra 3. land, er kravene til importørvirksomheden skærpede, da den sidestilles med en producentvirksomhed, 
hvor der kræves mere dokumentation. 
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Først blev der udført kontrolbesøg ved fødevarevirksomheder, der importerer og/eller 

fremstiller tilsætningsstoffer, der markedsføres til danske fødevarevirksomheder. Ved 

disse kontrolbesøg blev sporbarheden til kunder herunder særligt fiskevirksomheder 

kontrolleret.  

 

Derefter blev der gennemført kontrolbesøg med prøveudtagning af tun i fødevare-

virksomheder, der markedsfører tun. Ved disse kontrolbesøg blev tilsætningsstoffer, 

hygiejne, mærkning og egenkontrol kontrolleret. 

 

Ved kontrollen af anvendelse af antioxidanter til tun, blev EU-Kommissionens note af 17. 

september 2018 (Use of excessive amounts of antioxidants) anvendt vejledende, se bilag 

1. 

 

Der blev desuden gennemført sporbarhedskontrol ved kontrolbesøg i to lagervirksom-

heder. 

 

De udtagne prøver blev analyseret for en række tilsætningsstoffer samt tun-arten, se 

bilag 2.  

 

Endelig blev der på baggrund af sanktioner ved kampagnebesøget udført opfølgende 

kontrol i virksomheder, der markedsfører tun. Der blev også fulgt op på 

analyseresultater, der viste for høje indhold af ascorbinsyre. Rejseholdet kunne udtage 

en ny prøve i virksomheden fx hvis der var konstateret overtrædelser af 

tilsætningsstofreglerne ved den første prøve. 

 

Branchen var ikke orienteret om kontrolkampagne, da formålet var af kontrollere ulovlig 

anvendelse af tilsætningsstoffer. 
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TABELLER OG FIGURER 

Tabel 1 Resultater af analyserne for ascorbinsyre 

 

Prøveudtagning kampagnebesøg Prøveudtagning opfølgende  

En prøve af tun fra Indonesien OK Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Vietnam OK Ingen prøve 

En prøve af tun fra Vietnam OK Ingen prøve 

En prøve af tun fra Frankrig 449 mg/kg 

ascorbinsyre 

En prøve tun loin fra Spanien 594mg/kg 

ascorbinsyre 

En prøve af tun fra Maldiverne OK Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Sri Lanka OK Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Holland 

(oprindelse Vietnam) 1710 mg/kg 

ascorbinsyre  

En prøve af tun loin fra Vietnam 1580 

mg/kg 

En prøve af tun fra Indonesien OK  Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Spanien OK To prøver tun 1100 mg/kg ascorbinsyre 

og tun loin 82,5 mg/kg ascorbinsyre 

begge fra Spanien3  

En prøve af tun fra Estland (oprindelse 

Vietnam) 2150 mg/kg ascorbinsyre 

To prøver tun loin 1930 og 1750 mg/kg 

ascorbinsyre  begge fra Estland 

(oprindelse Vietnam) 

En prøve af tun loin fra Frankrig 540 

mg/kg ascorbinsyre 

Ingen prøve4 

En prøve af tunsteak fra Vietnam OK Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Vietnam 1010 

mg/kg ascorbinsyre og en prøve af tun i 

tern fra Vietnam 1410 mg/kg 

ascorbinsyre 

Ingen prøve5 

En prøve af røget tun fra Danmark OK Ingen prøve 

En prøve af tunsteaks fra Vietnam OK Ingen prøve 

En prøve af tun fra Indonesien OK Ingen prøve 

En prøve af tun loin fra Vietnam OK Ingen prøve 

18 prøver fra 17 virksomheder  Seks prøver fra fire virksomheder 

 

  

                                           
3 Der blev udtaget to nye prøver, da der ved opfølgning var mindre forhold, som virksomheden ikke kunne 

redegøre for. 
4 Der blev ikke udtaget en ny prøve, da virksomheden kun får leveret fisk fra danske virksomheder. 
5 Ved det opfølgende besøg fik virksomheden en indskærpelse og valgte at stoppe markedsføring af tun fra 
Vietnam. 
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Bilag 1 

EU-Kommissionen og EU-medlemslandene har den 17. september 2018 vedtaget en note 

” Use of excessive amounts of antioxidants” om brugen af for høje mængder af 

antioxidanter til fødevarer. Noten, se bilag 3, kan betragtes som en vejledende udtalelse 

om fortolkning af begrebet quantum satis i forhold til anvendelse af antioxidanter i 

fødevarer.  

 

I noten tages der særligt stilling til anvendelse af antioxidanter til fisk, både fersk fisk 

(fødevarekategori 9.1.1) og fiskeprodukter (fødevarekategori 9.2). 

 

Noten henviser til en EFSA opinion om re-evaluering af ascorbinsyre, natriumascorbat og 

calcium ascorbat. I denne EFSA opinion er der i appendix 1 angivet de mængder, som 

industrien har oplyst, er nødvendige for at opfylde det teknologiske behov for anvendelse 

af de tre stoffer til forskellige fødevarekategorier. 

 

For kategorierne fersk fisk (9.1.1) og for fiskeprodukter (9.2) har industrien oplyst, at en 

maksimummængde på 300 mg/kg er tilstrækkeligt til at opnå den teknologiske funktion 

som antioxidant i disse produkter.  

 

Hvis en virksomhed har anvendt en større mængde antioxidant end 300 mg/kg, skal 

virksomheden konkret kunne redegøre for det teknologisk behov, jævnfør artikel i 

tilsætningsstofforordningen nr. 1333/2008. 
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Bilag 2 

Analyser udført på prøver udtaget i kontrolkampagnen Tilsætningsstoffer i tun:  

 Tun-art 

 Nitrit: E 249/E250  

 Nitrat: E251/E252  

 Ascorbinsyre E300, Natriumascorbat E301, Calciumascorbat E302.  

 Propylgallat E310, Octylgallat E311, Dodecylgallat E312. 

 Carbonmonoxid (kulilte) 

 Histamin 

  



 

Side 8/8 

 
Fødevarestyrelsen  Stationsparken 31-33 Tel +45 72 27 69 

00 www.fvst.dk/kontakt  

 DK-2600 Glostrup Fax +45 72 27 65 01 www.fvst.dk 

Bilag 3 

This opinion is that of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed and 

has not been adopted or endorsed by the European Commission. The views may not in 

any circumstances be regarded as stating an official position of the Commission. This 

opinion is intended to assist national authorities in the application of Regulation (EC) No 

1333/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on food 

additives. Only the Court of Justice of the European Union is competent to authoritatively 

interpret Union law. 

Opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed to 

achieve a harmonised  implementation of the EU legislation 

Subject: Use of excessive amounts of antioxidants 

‘Antioxidants’ is a functional class of food additives defined in Annex I to Regulation (EC) 

No 1333/2008 as substances which prolong the shelf-life of foods by protecting them 

against deterioration caused by oxidation, such as fat rancidity and colour changes. They 

differ from another functional class ‘preservatives’, i.e. substances acting against 

microorganisms. 

Certain food additives typically used as antioxidants (e.g. ascorbic acid-ascorbates, citric 

acid-citrates) are authorised in different food categories at quantum satis, i.e. to be used 

in accordance with good manufacturing practice, at a level not higher than is necessary 

to achieve the intended purpose and provided the consumer is not misled.   

Currently, several cases of the use of high levels of antioxidants (especially in meat and 

fish) have been noticed for which their compliance with the quantum satis principle was 

put in question. 

On 17 September 2018 the Standing Committee endorsed unanimously the following: 

 

Food additives authorised at quantum satis acting as antioxidants shall be used at a level 

not higher than is necessary to achieve the intended purpose, i.e. an antioxidant effect.  

 

The use of higher levels, e.g. to mask or replace the use of preservatives to avoid 

regulatory restrictions for preservatives and to extend the shelf-life and fresh appearance 

as if preservatives were used, is not in compliance with the quantum satis principle and 

thus not authorised.  

 

For the use of ascorbic acid-ascorbates (E 300-302) in tuna loins the level of no more 

than 300 mg/kg is regarded as sufficient to achieve the desired antioxidant effect6. 

 

                                           
6 The Standing Committee takes into account the reported use levels for fish food categories captured in the 

EFSA opinion on the re-evaluation of ascorbic acid (E 300), sodium ascorbate (E 301) and calcium ascorbate (E 

302) as food additives (EFSA Journal 2015;13(5):4087; http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087). 

The Standing Committee considers that at the current level of knowledge the highest maximum level reported 

in the EFSA opinion (300 mg/kg) represents the highest level justified as necessary to accomplish the desired 

antioxidant effect. 

 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4087

