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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ’ Vurdering af maksimum indhold af arsen i tørv’ 

 

Fødevarestyrelsen har i bestilling dateret d. 3. november 2016 bedt DCA – Nationalt 
Center for Fødevarer og Jordbrug – om levering af et notat om vurdering af maksi-
mum indhold af arsen i tørv. 
  
Besvarelsen er udarbejdet af Adjunkt Karoline Blaabjerg og Professor Hanne Dam-
gaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Universitet.  
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevare-
ministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus 
Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019”.  
 
 
Venlig hilsen 
 
Ulla Sonne Bertelsen 
 
 
Kopi til Innovation, NaturErhvervstyrelsen. 



DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 
20. december 2016 
 
Notat vedr. ’Vurdering af maximumsindhold af arsen i tørv’ 
Af Karoline Blaabjerg og Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus 
Universitet 
 
Baggrundsmateriale for vurderingen  
Som baggrundsmateriale for vurderingen er anvendt tilsendte Agenda Item A.07.2, anmodningen 
om at øge det tilladte maximumsindhold af arsen i tørv (som foder) fra 2 til 10 mg/kg (12% vand) 
fra den østrigske producent af tørv ”Moor & Torf” samt 13 rapporter indeholdende det analyserede 
indhold af total arsen i tørv oplyst af tørvproducenten (i alt 13 analyser).  
 Tørvproducenten beskriver, at tørven kun anvendes i små mængder i foder til husdyr, og at en 
øgning af det tilladte maximumsindhold af arsen i tørv fra 2 mg/kg til 10 mg/kg (12% vand) derfor 
ikke vil øge det overordnede arsenindhold i fuldfoder og supplerende foder betydeligt. Derudover 
påpeger tørvproducenten, at maximumsindholdet for arsen er sat til 25 mg/kg (12% vand) for 
fodermidler som fisk, andre vanddyr og produkter (Europa-parlamentets og rådets direktiv 
2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer). Den østrigske producent af tørv angiver 
nedenstående retningslinjer for fodring med tørv:  
 
Kvæg: max. 200 g tørv per dyr og dag (omkring 1-2% af total tørstofindtag) 
Kalve: max. 60 g tørv per dyr og dag (omkring 1-3% af total tørstofindtag) 
Svin, fjerkræ: 2-5% af total foder 
 
Afgrænsning 
Vi har ikke egne eksperimentelle resultater og erfaring vedr. tørv eller arsen til smågrise (patte-
/fravænningsgrise) og andre husdyr. Ved udformningen af svaret har vi brugt vores erfaringer og 
viden omkring arsens generelle fysiologiske effekter og viden fra husdyrernæring. Vores svar 
fokuserer på pattegrise og smågrise (7-30 kg), da vi har kendskab til, at det er disse dyregrupper, der 
tildeles tørv som rodemateriale. Der er foretaget litteratursøgninger i den videnskabelige 
videndatabase Web of Science. Litteratursøgningen for arsen dækker perioden fra 2005 og frem 
dvs. perioden efter EFSA rapporten vedr. arsen (EFSA, 2005). Kun få forsøg har undersøgt effekten 
af arsen i foder til grise, og vi har ikke kunnet finde arsen dosis-respons forsøg med smågrise. 
Derimod indgår der en publikation omhandlende dosis-respons forsøg med arsen til slagtesvin.  
 
Besvarelse 
De 13 analyseresultater af tørv angiver det totale arsenindhold, men ikke oplysninger om, på 
hvilken kemisk form arsen findes. Af de 13 tørvprøver viser én et indhold af arsen, der ikke 
overstiger det tilladte maximumsindhold på 2 mg/kg (12% vand), og én et indhold der overstiger 10 
mg/kg (12% vand), mens 11 af de 13 prøver har et arsenindhold på under 6 mg/kg (12% vand).  

Toksiciteten af arsenforbindelser afhænger af deres kemiske form, hvor uorganiske former er 
langt mere toksiske end organiske former. Andelen af uorganiske forbindelser af arsen i foder er 



derfor bestemmende for de potentielt negative effekter af arsen på dyrenes sundhed og produktion 
(EFSA, 2005). Uorganiske former af arsen findes i jord, kul og brunkul (EFSA, 2005), og vi antager 
derfor, at det tilsvarende er gældende for tørv. Derimod er arsen i marine foderstoffer primært 
organisk bundet (EFSA, 2005). Dette forklarer det højere tilladte maximumsindhold for arsen i fisk, 
andre vanddyr og produkter fremstillet heraf (25 mg As/kg, 12% vand) i forhold til tørv (2 mg/kg, 
12% vand) (Europa-parlamentets og rådets direktiv 2002/32/EF om uønskede stoffer i foderstoffer).  

Udover hvilken kemisk form arsen findes på i foderet, vil mængden (dagligt indtag) og 
tilgængeligheden af arsen i foderet samt eksponeringstiden være betydende for potentielt negative 
effekter. Tørvproducenten beskriver, at tørv kun anvendes i små mængder i foderet (beskrevet 
ovenfor). Vi har dog ikke kendskab til, at tørv blandes direkte i foderet. Derimod anvendes tørv som 
rodemateriale på gulvet til patte- og smågrise (7-30 kg), hvorved grisene sandsynligvis vil indtage 
en del af tørven. Hvor meget tørv grisene reelt indtager, når den anvendes som rodemateriale, har vi 
ikke kunnet finde tal på. Det er dog vores vurdering, at det vil være få gram pr. dag både før og efter 
fravænning (7-30 kg). Ifølge tørvproducenten vil indtaget af tørv for grise udgøre max 5% af den 
totale fodermængde, hvilket svarer til 0,5 mg arsen fra tørv pr. kg foder forudsat, at tørven 
indeholder 10 mg As/kg (12% vand). Danske grise fra 7-30 kg har et gennemsnitligt foderforbrug 
på omkring 1,75 kg foder pr. kg tilvækst, hvilket betyder, at de vil indtage 0,88 mg arsen pr. kg 
tilvækst fra tørv, såfremt tørven udgør 5% af foderet og indeholder 10 mg As/kg tørv (12% vand). 
 Ifølge EFSA (2005) indeholder foder til grise under 17 uger totalt 0,72 mg As/kg tørstof, 
hvilket svarer til 0,63 mg total As/kg foder (12% vand). Værdien er baseret på analyser af 19 
foderprøver, og EFSA (2015) oplyser ikke sammensætningen af det analyserede foder. Såfremt 
indtaget af tørv (10 mg As/kg) tildelt som rodemateriale udgør 5% af den totale fodermængde, 
betyder det, at det samlede indtag af arsen vil være på omkring 1,09 mg pr. kg tilvækst. 

Et forsøg med slagtesvin (startvægt 30 kg) tildelt 0, 10, 20 eller 30 mg As/kg foder i form af 
arsentrioxid (uorganisk form) i 78 dage viste, at 30 mg As/kg foder resulterede i lavere tilvækst og 
øget foderforbrug pr. kg tilvækst sammenlignet med 0, 10 eller 20 mg As/kg foder. Endvidere var 
aktiviteten af forskellige enzymer og jern i serum reduceret ved tildeling af 20 eller 30 mg As/kg 
foder (Wang et al., 2006). Hvis vi antager, at effekten af arsen i foder til smågrise (7-30 kg) kan 
sidestilles med effekten hos slagtesvin, kan det beregnes, at smågrise med et foderforbrug på 1,75 
kg pr. kg tilvækst vil have et indtag af arsen på 18, 35 og 53 mg As/kg tilvækst, ved tildeling af hhv. 
10, 20 og 30 mg As/kg foder. Slagtesvinene i forsøget af Wang et al. (2006) var tilsyneladende ikke 
påvirket af 10 mg As/kg foder, hvilket svarer til et arsenindtag på 18 mg pr. kg tilvækst for 7-30 kg 
grise. Ud fra dette, vurderer vi, at et indtag af arsen på 1,09 mg pr. kg tilvækst, hvoraf 0,04 mg As 
pr. kg tilvækst stammer fra tørv (5% af total fodermængde, 10 mg As/kg tørv) ikke vil bidrage til en 
øget risiko for reduceret sundhed og produktion hos smågrise (7-30 kg). Ligeledes vurderes det, at 
en tilsvarende tildeling af tørv (10 mg As/kg) til pattegrise som rodemateriale ikke bidrager til en 
øget risiko. 

Udover at tørv formentlig har en fyldfaktoreffekt, viser et enkelt forsøg, at tildeling af tørv 
som rodemateriale både før fravænning og de første 5 uger efter fravænning resulterede i en øget 
vægt hos 9 uger gamle grise i forhold til dem, der ikke fik tørv (Vanheukelom et al., 2011), hvilket 
kan skyldes en positiv effekt af tørv på mavetarmfunktionen (Trckova et al., 2005). Endvidere 



havde tildeling af tørv en positiv effekt på grisenes adfærd i form af reduceret manipulation af 
stifæller og færre slåskampe samt mindre inaktivitet (Vanheukelom et al., 2011). 
 
Vurdering og konklusion 
I 12 ud af de 13 analyserede tørvprøver oversteg indholdet af arsen i forskellig grad det tilladte 
maximumsindhold på 2 mg/kg (12% vand) men oversteg ikke 10 mg/kg (12% vand). Vi har ikke 
kendskab til, at tørv blandes direkte i foderet, men hvis tørv anvendes som rodemateriale, vil 
grisene sandsynligvis indtage en del af tørven. Sammenfattende vurderes det, at en øgning af det 
tilladte maximumsindhold for arsen i tørv fra 2 til 10 mg/kg (12% vand) ikke vil udgøre en øget 
risiko for forringet sundhed og produktion hos smågrise (7-30 kg), såfremt tørven udgør max 5% af 
foderet. Ligeledes vurderes det, at et arsenindhold på 10 mg/kg tørv (12% vand) tildelt som rode-
materiale ikke vil udgøre en øget risiko for pattegrise. Udover at tørv kan have en fyldfaktoreffekt, 
er det vores vurdering, at den ernæringsmæssige værdi af tørv er meget begrænset.  
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