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Baggrund  

Fødevarestyrelsen (FVST) har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer bedt 

om AUs vurdering af dokumentationen for, at jern citrat chelat (CI-FER) som fodertilsætningsstof 

- diskuteret på seneste EU-møde, er effektivt som en ”vækstfremmer”. FVST´s spørgsmål er  

 

1) om AU vurderer, at de forsøg, der er gengivet i EFSAs vurdering (Authority, 2019), kan doku-

mentere en signifikant effekt af CI-FER som vækstfremmer?  

 

2) Desuden vil vi om muligt gerne bede om AUs vurdering af, om det er anerkendt, at jern kan 

have en vækstfremmende effekt i svin? 

 

FVST´s egen gennemgang af EFSA-rapporten, har ikke overbevist FVST om tilstrækkelig doku-

mentation for en vækstfremmende effekt. Et lovgivningsmæssigt krav er, at der skal foreligge tre 

forsøg, der positivt viser, at produktet jern citrat chelat (CI-FER) er en vækstfremmer. I den kon-

krete sag, er det væsentligt at skelne mellem jern som jernkilde og jern som vækstfremmer, og 

det skal fremhæves, at forsøgene i EFSA rapporten ikke har til hensigt at dokumentere, at CI-FER 

har en effekt som jernkilde, men derimod en effekt som vækstfremmer.  

 

Besvarelse 

Jerns (Fe) primære funktion i kroppen er som den iltbindende komponent i proteinet hæmoglobin 

i røde blodceller og i myoglobin i musklerne. Derudover indgår Fe som co-faktor i metalloenzymer 

involveret i kroppens antioxidative forsvar. Jernmangel vil typisk medføre anæmi (blodmangel) 

og forøget sygelighed og dødelighed i grise på grund af nedsat immunfunktion. Jern er således 

nødvendig i mange biologiske proceser men for højt indtag af Fe kan være toksisk. Derfor er ab-

sorptionen af Fe lokalt i mave-tamkanalen tæt reguleret og derudover bidrager leveren til syste-

misk at regulere Fe homeostasen indenfor et relativt snævert koncentrationsinterval (Goff, 2018).  

Ifølge NRC, er grises næringsbehov for Fe 100 mg FE/kg foder i vægtintervallet 5-10 kg og 80 

mg/kg foder i vægtintervallet 10-20 kg (NRC, 2012). Disse niveauer er således udtryk for brutto-

behovet, dvs. det som dyret skal tildeles med foderet for at undgå mangelsymptomer og for at 
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understøtte optimal sundhed og dyrets genetiske potentiale for produktion. En eventuel vækst-

fremmende effekt af et mikromineral som eksempelvis Fe kan generelt karakteriseres som en 

vækststimulerende effekt som ligger ud over den næringsmæssige værdi af Fe. Der vil således 

ikke opstå mangelsymptomer hvis grisene ikke indtog en ekstra mængde Fe ud over Fe jf. næ-

ringsbehovet.  

Danske foderstoffirmaer inkluderer generelt 85-150 mg Fe/kg foder i fuldfoderblandinger til grise 

i vægtintervallet 0-17 kg.  

EU´s øvre grænse for indhold af Fe i fuldfoder til fravænningsgrise er 750 mg/kg foder. 

Ad 1)  

Formålet med de 5 studier gengivet i EFSAs vurdering, Tabel 1 og 2 (Authority, 2019) er at doku-

mentere en vækstfremmende effekt af jern citrat chelat (CI-FER) som fodertilsætningsstof.  

Den første kommentar, der kan knyttes til de 5 studier præsenteret i Tabel 2 er, at i studie 3, 4 og 

5 (dosis respons forsøg med CI-FER) er der ikke sammenlignet med effekten af en eller flere andre 

jernkilder - dvs. der mangler reelle kontrolgrupper. På baggrund af studie 3,4 og 5 kan man ikke 

konkludere om effekten af CI-FER på endelig vægt, daglig tilvækst, fodereffektivitet, dødelighed 

og fæcal score generelt skyldes stigende Fe tildeling eller om det er en effekt af CI-FER som spe-

cifikt produkt. Det bemærkes desuden, at der kun er tale om statistisk signifikante effekter af sti-

gende CI-FER indhold i foderet på fodereffektiviter, dvs. data i studie 3, 4 og 5 er ikke stærkt nok 

til at vise sikker effekt på slutvægt og tilvækst.   

En anden kommentar, som FEDAP panelet også selv bemærker på side 12 er, at Fe indholdet i 

basal diæten (= den såkaldte kontrolbehandling) i ”starter”-perioden i fire ud af fem studier (studie 

1, 2, 4 og 5) er under grisenes behov (100 mg FE/kg foder) som fastsat af NRC. Derfor kan det ikke 

udelukkes, at en eventuel opnået effekt på produktivitet der måtte ses i disse studier ved sam-

menligning til den såkaldte kontrolgruppe, er et udtryk for en ernæringsmæssig effekt af Fe til-

stede i CI-FER. Ansøger argumenterer for, at der ikke observeres indikationer på Fe mangel på 

baggrund af hæmatologiske og biokemiske parametre i de grise som modtager kontrolbehand-

lingen, men det er AUs vurdering, at forsøgene burde være designet med basaldiæter med Fe 

forsyning jf. minimumsbehov, dvs. 100 mg FE/kg foder i vægtintervallet 5-10 kg for at være retvi-

sende.  
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Bedste bud på et studie som viser reel statistisk signifikant effekt af CI-FER på slutvægt og daglig 

tilvækst er studie 2, hvor samme niveau (180-188 mg total Fe/kg foder i starter-perioden, 172-

178 mg total Fe/kg foder i grower-perioden) fra tre forskellige kilder (FeSO4, Fe3O2 og CI-FER) 

sammenlignes. Slutvægt og daglig tilvækst er da signifikant forbedret i den gruppe som modta-

ger CI-FER (Tabel 2 (Authority, 2019).  

Ad 2)  

I  litteraturen (Bruininx et al., 2000; Li et al., 2016; Liu et al., 2018; Rincker et al., 2004) er der ikke 

fundet eksempler som indikerer, at jern på linje med for eksempel zink og kobber kan have en 

vækstfremmende effekt i smågrise. 

 

Konklusion 

Der foreligger for nuværende, med de studier som er gengivet i (Authority, 2019), ikke tre forsøg 

som positivt viser, at produktet CI-FER er en vækstfremmer i grise, og der er i litteraturen ikke fun-

det indikationer på, at jern kan have en vækstfremmende effekt i fravænningsgrise. 

 

Referencer 

Authority, European Food Safety Authority (EFSA) (2019). Safety and efficacy of CI-FER (ferric citrate 

chelate) as a zootehnical feed additive for suckling and weaned piglets and minor porcine species. 

EFSA Journal 17, 5916. 

Bruininx, E. M. A. M., Swinkels, J. W. G. M., Parmentier, H. K., Jetten, C. W. J., Gentry, J. L., and Schrama, J. W. 

(2000). Effects of additional iron injection on growth and humoral immunity of weanling pigs. Livest. 
Prod. Sci. 67, 31-39. 

Goff, J. P. (2018). Invited Review: Mineral absorption mechanisms, mineral interactions that affect acid-base 

and antioxidant status, and diet considerations to improve mineral status. J. Dairy Sci. 101, 2763-

2813. 

Li, Y., Hansen, S. L., Borst, L. B., Spears, J. W., and Moeser, A. J. (2016). Dietary iron deficiency and 

oversupplementation increase intestinal permeability, ion transport, and inflammation in pigs.  J. 
Nutr.  146, 1499-1505. 

Liu, Y., Espinosa, C. D., Abelilla, J. J., Casas, G. A., Lagos, L. V., Lee, S. A., Kwon, W. B., Mathai, J. K., Navarro, D. 

M. D. L., Jaworski, N. W., and Stein, H. H. (2018). Non-antibiotic feed additives in diets for pigs: A 

review. Anim. Nutr. 4, 113-125. 

NRC (2012). "Nutrient requriements for swine " Eleventh edition/Ed. The National Academies Press, 

Washington DC, USA. 

Rincker, M. J., Hill, G. M., Link, J. E., and Rowntree, J. E. (2004). Effects of dietary iron supplementation on 

growth performance, hematological status, and whole-body mineral concentrations of nursery 

pigs. J. Anim. Sci. 82, 3189-97. 

 


