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Baggrund  

Fødevarestyrelsen har i en bestilling sendt til DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ønsket en 
risikovurdering af søstjerner og muslinger som foder med særligt fokus på algetoksiner.  
Der har tidligere været en bestilling fra Fødevarestyrelsen - Risikovurdering af søsterner (og muslinger) 
som foder, 16 januar 2017 med deadline 1 april 2017. Daværende Professor Hanne Damgaard fra institut 
for Husdyrvidenskab meddelte, at der ikke kunne findes litteratur på området, og at opgaven derfor ikke 
kunne besvares med henvisning til litteraturen. Opgaven blev ligeledes vurderet af Seniorforsker Hans H. 
Jakobsen fra institut for Bioscience, som kommenterede opgaven således: 
”Jeg har forsøgt at undersøge litteraturen omkring samspillet mellem giftige alger og søstjerner. Søstjerner 
æder ikke fytoplankton, men de kan konsumerer muslinger i ganske store mængder. Der betyder, at der 
potentielt vil kunne ophobes stoffer fra føden (muslinger) i søstjerners væv. Der findes intet i litteraturen om 
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ophobning af algegiftstoffer i søstjerner, og jeg kan derfor ikke ”trække” på tidligere undersøgelser. I forbin-
delse med fiskeri efter muslinger og søpølser til human konsum, findes der en række bestemmelser for hvor-
dan overvågning efter giftige alger foregår. Herunder findes der retningslinjer for kontrol af ophobningen 
af algegifte i muslingers væv. Jeg tænker derfor, at fiskeri efter søstjerne til animalsk produktion bør følge 
samme retningslinjer som fiskeri efter skal- og bløddyr til human konsum”.  

Nedenstående besvarelse er på baggrund af en ny bestilling med formålet at få kendskab til om der er ny 
viden om indhold af algetoksiner i danske muslinger og søstjerner og risici for dyr, når muslinger og søstjer-
ner anvendes som foder. 

Besvarelse 

I løbet af 2020 blev der udgivet nogle artikler, som beskriver emnet omkring søstjerner, muslinger og alge-
toksiner. Der er især to artikler, som er meget relevante; en fra Spanien (1) og den anden fra England (2). I 
begge artikler blev der rapporteret algetoksiner i søstjerner.  Den ene artikel, som blev udgivet i juli 2020 
(2), omhandler 167 prøver af forskellige skaldyr, som blev opsamlet med en fiskerbåd (Bottom Trawl Survey) 
forskellige steder i nordsøen i løbet af august 2018 og 2019. Ud af 50 søstjerne-prøver blev der fundet al-
getoksiner i 56 % af prøverne. Skaldyr blev opsamlet på et tidspunkt, hvor der ikke var noget bevis for alge-
blomstring, og derfor er der ingen direkte link til, hvor algetoksinerne kommer fra. Det nævnes flere gange 
i artiklen, at dette er første forsigtige bevis på, at søstjerner kan akkumulere algetoksiner. Det fremgår også, 
at indhold af toksiner var geografisk spredt, og der ingen sammenhæng var mellem toksicitet og faktorer 
som dybde, temperatur og saltholdighed. Endvidere nævnes, at grunden til at der er fundet toksiner i 
mange søstjerner er, at søstjerner er langsomme til at udskille toksiner på samme måde som muslinger, og 
derfor har en høj akkumulering (2).  Den anden artikel, som blev udgivet i november 2020 (1), omhandler 
en usædvanlig voldsom algeblomstring i juni 2018 i Ria de Vigo i det nordlige Spanien, og var forårsaget 
af dinoflagellate Alexandrium minutum. Søstjerner, som blev analyseret for algetoksiner, blev opsamlet fra 
bunden af havet af en dykker. I to af søstjernerne blev der fundet algetoksiner under EUs grænseværdien 
(1). Begge artikler nævner også en artikel fra Japan, hvor der blev fundet algetoksiner i søstjerner (3) og en 
artikel, hvor der blev fundet høje koncentrationer af algetoksiner i søstjerner, langt over EU's grænseværdien 
(4) . Begge artikler skriver, at der er grund til bekymring, og at søstjerner kan akkumulere algetoksiner. 

I begge studier tilhører de toksiner, som blev fundet i søstjerner, en bestemt gruppe af toksiner, som hedder 
paralytisk skaldyrsgift (PSP). I flere artikler refereres der til EUs grænseværdi for PSP’er på 800 µg/kg for 
toskallede bløddyr til human konsum (1) (4) (5). Forgiftning med algetoksiner hos produktionsdyr er mest 
forbundet med indtag af vand med høj koncentration af alger. Der findes intet i litteraturen omkring forgift-
ning hos produktionsdyr ved indtag af søstjernemel, dog blev der rapporteret forgiftning hos hunde, som 
spiste søstjerner med høj koncentration af PSP’er (søstjernerne var skyllet op på stranden) (6). Da PSP’er er 
giftige for mennesker og hunde, vil de også være giftige for enmavede (produktions)dyr. På baggrund af 
den foreliggende litteratur, er det ikke muligt at sige noget om et acceptabelt PSP niveau i muslinger og 
søstjerne som foder til produktionsdyr. Ligeledes kendes der ikke detaljer vedr. akkumulering og udskillelse 
af toksiner hos søstjerner. Her tænkes der på, hvor meget og hvor hurtigt akkumulering og udskillelsen sker. 

Konklusionen er derfor, at på baggrund af den foreliggende litteratur, er der risiko for, at søstjerner kan in-
deholde PSP’er i koncentrationer højere end den grænseværdi, som er sat for human konsum, og at PSP’er 
generelt er giftige for dyr og mennesker.  
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