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AARHUS 
UNIVERSITET 
DCA - NATIONALT CENTER FOR FØDEVARER OG JORDBRUG 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. bestillingen: ”Vurdering af selens toxiditet for ørreder” 
 
 
Fødevarestyrelsen har i en bestilling dateret d. 8. september 2016 bedt DCA – Natio-
nalt Center for Fødevarer og Jordbrug om at få nærmere vurderet, om der kunne væ-
re hold i de franske myndigheders formodninger om, at selen over et vist niveau kun-
ne have negativ virkning på ørreder eller andre fisk. Fødevarestyrelsen ønsker bl.a. at 
kende NOAEL-niveauet, samt vide hvilket niveau af selen, der kan begynde at påvirke 
fiskene i negativ retning, samt at få vurderet ved hvilket selenniveau man kan forven-
te dødelighed blandt ørreder grundet for højt selenindtag. Nedenfor følger som be-
svarelse et notat, der er udarbejdet af adjunkt Karoline Blaabjerg samt professor og 
sektionsleder Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus Uni-
versitet. 
 
Besvarelsen er udarbejdet som led i ”Aftale mellem Aarhus Universitet og Miljø- og 
Fødevareministeriet om udførelse af forskningsbaseret myndighedsbetjening m.v. 
ved Aarhus Universitet, DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug, 2016-
2019”. 
 
 
 
Venlig hilsen 
 
Klaus Horsted 
Koordinator for myndighedsrådgivning, DCA  
 
 
Kopi til: Center for Innovation  
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Notat vedr. ’Vurdering af selens virkning på fisk i en aktuel rapid alert sag’ 

Af Karoline Blaabjerg og Hanne Damgaard Poulsen, Institut for Husdyrvidenskab, Aarhus 
Universitet 
 

Baggrundsmateriale for vurderingen:  

Som baggrundsmateriale for vurderingen er anvendt tilsendte tabel (22 08 2016) med det 
analyserede indhold af selen i 6 foderpartier og i fisk (filet) samt de franske observationer gjort på 
fiskene. Derudover blev der af Fødevarestyrelsen den 8.09.2016 i forbindelse med bestillingen af 
dette notat, tilsendt to tabeller fra foderproducenten 1) en tabel med det analyserede indhold af selen 
i 7 forskellige fiskemelsprodukter (i alt 21 analyser af forskellige partier af fiskemelsprodukterne), 
som den danske producent af fiskefoderet har modtaget fra 7 forskellige leverandører, samt 2) en 
tabel der viser iblandingsprocenten (5-55%) af fiskemel i de 6 forskellige fiskefodertyper, som den 
franske virksomhed har fodret ørrederne med, og det analyserede indhold af selen i fiskefoder-
typerne, som også er angivet i tabellen tilsendt d. 22 08 2016. Den danske fiskefoderproducent 
beskriver, at analyserne af fiskemelsprodukterne, er foretaget af et eksternt analyselaboratorium i 
henhold til fiskefoderproducentens analyseplan. Dette gøres for at sikre, at fiskemelsprodukterne, 
som iblandes fiskefoderet med 5-55% afhængig af fiskeart, ikke pludseligt indeholder en uventet 
høj mængde selen. Ligeledes beskriver den danske fiskefoderproducent, at der er en positiv 
sammenhæng mellem den procentvise tilsætning af fiskemel og selenindholdet i fiskefoderet. Det 
fremgår dog af resultaterne, at denne stigning i selenindhold ikke stiger proportionalt med den 
procentvise tilsætning af fiskemel. Desuden oplyser den danske fiskefoderproducent, at foderet ikke 
tilsættes selen via premix, da det naturlige indhold af selen i det tilsatte fiskemel er tilstrækkelig til 
at opfylde fiskenes næringsmæssige krav.   

 
Afgrænsning 

Vi har ikke egne eksperimentelle resultater og erfaring vedr. selen til fisk, men ved udformningen af 
svaret har vi brugt vores erfaringer og viden omkring selens generelle fysiologiske effekter og viden 
fra husdyrernæring. Desuden er der foretaget litteratursøgninger i den videnskabelige videndatabase 
Web of Science. Vi antager, at enhederne for indhold i foderet er standardiseret ift. lovgivningens 
definition på foder (12% vand) og tilsvarende sammenlignelig enhed for indhold i fiskene. 

 
Besvarelse 

Analyseresultaterne angiver totalindholdet af selen men intet om, hvor længe fiskene har været 
eksponeret til det konkrete foder med det stærkt varierende selenindhold (0,6 til 3,1 mg/kg) og 



heller ikke, hvor lang tid fiskene har fået eksempelvis 0,6 henholdsvis 3,1 mg selen/kg. Erfarings-
mæssigt er omfanget af eventuelle forgiftningssymptomer afhængige af eksakt indhold, ekspone-
ringstid, kilde mv.  

De franske observationer peger bl.a. på fiskenes manglende foderoptagelse, øget dødelighed samt 
forekomst af yellow spots. Der er ikke angivet eksakte værdier for de observerede ændringer, men 
det nævnes, at symptomerne forsvandt efter skift til andet foder dog uden angivelse af ekspone-
ringstid og selenindhold i det nye foder.  

Retningslinjer for grænseværdier for selen i foder til ferskvandsfisk varierer en del, men ifølge et 
review af Hamilton (2003) viser størstedelen af selenstudier i litteraturen, at grænseværdien for 
selen i foderet er på 3 µg/g foder (= 3 mg/kg foder), og at tildeling af et foder med et selenindhold 
over 3 mg/kg foder i en længere periode vil være skadeligt for fiskene. Det vurderes derfor, at 
NOAEL-niveauet for selen er 3 mg/kg foder, og at et selenniveau over 3 mg/kg kan begynde at 
påvirke fiskene negativt. Det skal dog bemærkes, at NOAEL-niveauet og hvilket selenniveau, der 
kan begynde at påvirke fiskene negativt, vil afhænge af bl.a. fordøjeligheden af selen i selenkilden. 
Forsøg med laks har vist, at fordøjeligheden af selen var lavest i fiskemel (type ikke angivet), og at 
rækkefølgen fra højest til lavest fordøjelighed for forskellige selenkilder var følgende: seleno-
methionine (92%) > natrium selenit (64%) > selenocystine (53%) > fiskemel (47%) (Bell and 
Cowey, 1989).  

Forsøg har vist, at der ikke ses nedsat foderoptagelse (og forøget dødelighed) hos regnbueørreder 
ved et selenindhold på op til 3,6 mg/kg foder (12% vand) tildelt i 20 uger (Hilton et al., 1980) eller 
6,6 mg/kg foder tildelt i 16 uger (Hicks et al., 1984). I begge forsøg var selenkilden natriumselenit. 
Præcist hvilket selenniveau, der kan resultere i dødelighed blandt ørreder grundet for højt selen-
indtag, har vi ikke fundet værdier for, men det vil bl.a. afhænge af både fordøjeligheden af selen i 
den anvendte selenkilden, og hvor længe fiskene tildeles det pågældende selenniveau. Hilton et al. 
(1980) observerede fodervægring og signifikant højere dødelighed ved et selenindhold på 13,06 
mg/kg foder i forhold til et selenindhold på op til 3,6 mg/kg foder tildelt i 20 uger. Ligeledes 
observerede Hicks et al. (1984) en signifikant højere dødelighed, når foderets selenindhold var 11,4 
mg/kg foder i forhold til op til 6,6 mg/kg foder. Bortset fra fodervægring, observerede Hilton et al. 
(1980) ingen andre tegn på mistrivsel hos ikke døende fisk. Derimod udviste døende fisk 21-24 
timer før de døde ukoordineret spiral svømmeadfærd, og de virkede ikke til at opfatte de andre fisk 
og væggene i opdrætsbassinerne  (Hilton et al., 1980). Hicks et al. (1984) fandt, at 90% af de 
regnbue-ørreder, der blev fodret med et selenindhold på 11,4 mg/kg foder udviklede forkalkning af 
nyrerne. Ligeledes rapporterede (Goettl et al., 1978) om seleninduceret dødelighed hos 
regnbueørreder, der fik tildelt et foder med et selenindhold på 9 mg/kg foder. Ligesom retningslinjer 
for grænseværdien for selenindhold i foder varier, varierer grænseværdien for selen i ”whole-body” 
også for fisk, men ifølge Hamilton (2003) viser størstedelen af studier med selen, at niveauet er 4 
mg/kg i fisk.     

Vurdering og konklusion: Foderets analyserede indhold af selen overstiger i forskellig grad det 
tilladte niveau (0,5 mg/kg foder), og det er kendt, at forhøjede indtag kan medføre reduceret 



foderoptagelse og tilvækst, men reduktionens omfang afhænger som nævnt af fx dosering, kilde og 
eksponeringstid. Forsøg har som beskrevet ovenfor vist, at der ikke ses nedsat foderoptagelse (og 
forøget dødelighed) ved et selenindhold på 3,6 eller 6.6 mg/kg foder (12% vand). Selenkilden i de 
pågældende forsøg var natriumselenit, som hos laks er vist at have en højere fordøjelighed af selen 
sammenlignet med fiskemel, som er den selenkilde, der er anvendt i de forskellige fiskefodertyper, 
der blev fodret til de franske ørreder. Fiskenes selenindhold vurderes ud fra den videnskabelige 
litteratur at ligge på et niveau, som ses ved et foderindhold indenfor det tilladte område. Desuden 
ligger selenindholdet i filet fra de franske fisk på 0,253 mg/kg, hvilket er markant under 
grænseværdien på 4 mg/kg for ”whole-body”.   

Sammenfattende vurderes, at der på det foreliggende grundlag ikke kan konkluderes, at de 
observerede effekter kan henføres til selenindholdet i foderet.    
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