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Fødevarestyrelsen 

 
 
 
Vurdering af bilag vedr. toksiske alger til muslingebekendtgørelsen 
 
 
Fødevarestyrelsen den 27. januar 2016 anmodet DCA – Nationalt Center for Fødeva-
rer og Jordbrug, Aarhus Universitet, om en vurdering af om algerne, der er anført i 
muslingebekendtgørelsens Bilag 4 fortsat er de relevante samt hvorvidt grænseværdi-
er/aktionsværdier for indhold af toksiske alger fortsat er passende. 
 
Som besvarelse fremsendes hermed vedlagte notat ”Vurdering af bilag vedr. toksiske 
alger til muslingebekendtgørelsen”, udarbejdet af seniorforsker Hans Jakobsen, Insti-
tut for Bioscience. 
  
Notatet er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Fødevaremini-
steriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. ved Aarhus Uni-
versitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-2019” (punkt KV-5 
i Aftalens Bilag 2). 
 
 
Med venlig hilsen 
 
 
Rikke Flinterup 
Specialkonsulent,  
Koordinator for myndighedsrådgivning. 
 

 
 
 
 
Kopi til: Innovation 
 
 

mailto:rcf@dca.au.dk


 
 

  
 

 
 
Hans Jakobsen 
 
Seniorforsker 
 
Dato: 25. februar 2016 

 
 
Side 1/3 

AARHUS 
UNIVERSITET 
INSTITUT FOR BIOSCIENCE 

 Notat 

Vurdering af bilag vedr. toksiske alger til muslingebekendtgørelsen 

Nærværende notat besvarer spørgsmål rejst af Fødevarestyrelsen, der ønsker en vur-
dering af, om potentielt toksiske alger, anført i muslingebekendtgørelsens bilag 4 
“Vandprøver til undersøgelser for giftige alger”, fortsat er relevante samt, hvorvidt 
Fødevarestyrelsens ”Aktionsværdier for toksiske alger”, angivet i muslingebekendtgø-
relsens bilag 10 fortsat er passende. 
 
Notatet tager derfor udgangspunkt i bekendtgørelsens bilag 4 og bilag 10. Begge bilag 
oplister i alt 3 algeklasser henholdsvis furealger, kiselalger og blågrønalger. Algear-
terne er fordelt på 7 slægter af dinoflagellater, en enkelt slægt af kiselalger (Pseudo-
nitzschia) samt Nodularia spumigena og alle medlemmer af slægten Anabena som 
repræsentanter for blågrønalger. 
 
Der oplistes 14 specificerede arter af dinoflagellater, hvorimod Pseudo-nitzschia seri-
ata nævnes som eneste art blandt kiselalgerne. 
 
DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, har gennemgået bi-
lag 4 og bilag 10 og har i den forbindelse følgende anbefalinger. 
 
Kiselalger 
Aktionsværdien for Pseudo-nitzschia seriata er 200.000 celler per liter, hvorimod 
aktionsværdien for de øvrige Pseudo-nitzschia-arter er 500.000 celler per liter. Pseu-
do-nitzschia seriata er karakteristisk og identificerbar i lysmikroskop. De øvrige 
Pseudo-nitzschia-arter er svært differentierbare og kræver elektronmikroskopi eller 
molekylære værktøjer. Det vurderes uheldigt, at aktionsværdien er højere for de arter 
af Pseudo-nitzschia, der ikke kan bestemmes, da der i denne gruppe findes arter, der 
potentielt kan være lige så giftige som Pseudo-nitzschia seriata. Det gælder bl.a. 
Pseudo-nitzschia multiseries, der er ganske giftig og som tidligere var almindelig i 
danske farvande. Derudover er der risiko for, at nye arter indvandrer som eksempel-
vis Pseudo-nitzschia australis, der i øjeblikket spredes mod nord (Trainer m. fl., 
2012). Det er således i praksis vanskeligt at anvende 2 forskellige aktionsværdier for 
hhv. Pseudo-nitzschia seriata og de resterende medlemmer af slægten Pseudo-
nitzschia. Da giftighed er varierende, afhængig af vækstbetingelser, art og varietet 
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(klon), anbefaler vi, at aktionsværdien for alle Pseudo-nitzschia arter, ud fra et forsig-
tighed princip, fastsættes til én fælles værdi på 200.000 celler per liter. 
 
Furealger 
Det anbefales at bibeholde arterne i bilag 4 og bilag 10. Det skal dog bemærkes, at der 
for en del af arternes vedkommende ikke er rapporteret eksempler på en sammen-
hæng mellem forekomst og humane forgiftninger ved indtagelse af muslinger. I ste-
det er arterne forbundet med eksempelvis fiskedød. Desværre er viden på området 
omkring disse arter stadig sparsom (pers. comm. P.J. Hansen, Københavns Universi-
tet). 
 
Fødevarestyrelsen gøres opmærksom på, at Karenia mikimotoi ikke danner NSP, 
som anført i bilag 10, hvilket bør rettes, samt at Alexandrium pseudogonyaulax dan-
ner det fisketoksiske stof Goniodomin A, som formodentligt ikke ophobes i fødekæ-
den. Der er ingen rapporter af PSP i Alexandrium pseudogonyaulax fra danske om-
råder, som ellers kendes fra mange af de øvrige Alexandrium-arter (pers. comm. P.J. 
Hansen, Københavns Universitet). 
 
Blågrønalger (cyanobakterier) 
Bilag 10 angiver Nodularia spumigena samt slægten Anabena som arter, der mulig-
vis skal tages aktion på. Giftstoffet nodularin fra Nodularia spumigena akkumuleres i 
muslinger (Kankaanpaa m. fl. 2007), men der er ikke fastsat en grænseværdi for 
koncentrationen af Nodularia i relation til høst af muslinger til konsum. Toksiciteten 
af Anabaena i havvand er ikke velundersøgt. Både Nodularia- og Anabaena-arter fo-
rekommer typisk ved saliniteter under 101 og generelt ved høje vandtemperaturer. 
Det begrænser den typiske udbredelse til sommermånederne og til den vestlige 
Østersø, og lejlighedsvis Bælthavet samt den sydlige del af Kattegat. Da hovedparten 
af muslingefiskeri forgår i Limfjorden og ved Jyllands kyster, hvor saliniteterne over-
stiger tærskelværdien for forekomsten af Nodularia spumigena samt slægten Anabe-
na, vil de sjældent være et problem. 
 
Der forgår til stadighed forskning omkring skadelige og giftige alger. Ofte er konklu-
sionerne om toksicitet og akkumulering i fødekæden/muslinger ikke entydige, sand-
synligvis fordi variationer mellem populationer samt vækstbetingelser påvirker gif-
tigheden. Ligeledes er spørgsmålet om, hvorvidt arterne kun er giftige over for fisk, 
eller om giften akkumuleres i muslinger med potentiel sundhedsskadelige effekter 
ved konsum endnu ikke er klarlagt. 
 
Det anbefales derfor at bibeholde de nuværende arter i bilag 4 og bilag 10 ud fra et 
forsigtighedsprincip. Da der til stadighed pågår forskning på området giftige alger, og 
der jævnligt findes nye algearter i danske farvande, foreslås at muslingebekendtgørel-
sen, inklusiv bilag 4 og bilag 10, revideres inden for en femårs periode. 

                                                           
1 Salinitet bestemmes som elektrisk ledningsevne og omregnes derefter ti l salinitet. Derfor er det besluttet, at 
enheden er dimensionsløs (UNESCO, 1985). Det skal bemærkes at en salinitet på 10 eksempelvis svare ti l en 
tilnærmet saltholdighed på 10‰ 
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