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BAGGRUND OG FORMÅL 

Fødevarestyrelsen har i samarbejde med DTU Fødevareinstituttet, kortlagt forekomsten af 
histamin og andre biogene aminer i fødevarer. 

Små indhold af biogene aminer kan forekomme i mange fødevarer, og udgør normalt ikke 
nogen risiko for forbrugerne. Men indtagelse af større mængder histamin kan give akutte 
toksiske symptomer som en brændende fornemmelse i munden, rødmen i ansigt, hals og 
bryst, hovedpine, kvalme, opkastning, mavesmerter, nældefeber m.m. Hvert år 
rapporteres en del danske tilfælde. Almindeligvis regner man med at histamintolerancen er 
ca. 6 mg totalt for et menneske på 70 kg, og forgiftningen klassificeres som mild indtil 
indtagelse af ca. 40 mg histamin. 
Tilstedeværelsen af andre biogene aminer kan forstærke virkningen af histamin, men 
sammenhængen er ikke nærmere afklaret. 
 
Histamin og andre biogene aminer kan forekomme i fisk, pølser (fermenterede), ost (hårde 
og lagrede), grøntsager (fermenterede), chokolade, rødvin og øl. Høje niveauer i fødevarer 
er tegn på ønsket eller uønsket mikrobiel aktivitet, så biogene aminer kan være tegn på 
nedsat mikrobiologisk kvalitet 1, f.eks. fordi fødevarerne ikke har været opbevaret korrekt. 
 
For biogene aminer er der i EU kun regler for maksimalt indhold af histamin i visse 
fiskeprodukter. 
 
 

METODE OG RESULTATER 

I projektet er indhold af de biogene aminer histamin, tyramin, phenylethylamin, tryptamin, 
serotonin, putrescin, cadaverin, spermidin og spermin kortlagt i relevante fødevaretyper. 
Prøverne er udtaget i 2005-2007 af Fødevarestyrelsen i København og Nordsjælland i 
detail - da høje indhold af stofferne hovedsagelig fremkommer pga. dårlig hygiejne, blev 
prøverne udtaget i sidste led før forbrugerne. Der er udtaget i alt 87 prøver fordelt på flg. 
typer: 

- Fisk: 13 prøver fordelt på arterne: escolar, haj, makrel, sværdfisk, tun 
- Ost: 15 prøver fordelt på blød ost skimmel, fast skæreost, gedeost, smelteost 
- Pølse: 5 prøver fermenteret, svin 
- Vin: 19 prøver fordelt på rød-, hvid- og portvin 
- Øl: 10 prøver  
- Chokolade: 25 prøver fordelt på lys og mørk  
 

Ved udtagning af vin, øl og chokolade blev det tilstræbt at få stor variation inden for hver 
produkttype, vin fra forskellige lande og øl primært fra mikrobryggerier, der kunne tænkes 
at have mindre styr på fermenteringsprocesserne end de veletablerede store bryggerier. 
Chokolade var hovedsagelig mørk, da kakaobønner er den ingrediens der forventes at 
bidrage med højest niveau af biogene aminer. 
Prøverne er analyseret af Fødevarestyrelsen, Øst. 



Oversigt over resultaterne er vist i tabellen nedenfor. 

Fisk: Der er i én prøve makrel fundet 1100 mg histamin/kg, hvilket klart overskrider 
grænseværdien på 100 mg/kg for en enkelt prøve. Den indeholdt også tyramin (ca. 60 
mg/kg) som den eneste af de undersøgte fiskeprøver, samt cadaverin (320 mg/kg) – 
denne prøve er ikke en tilfældig prøve fra detail, men blev analyseret i forbindelse med en 
klagesag, og er derfor ikke medtaget i tabellen. Desuden blev der fundet histamin i en 
prøve tun (6 mg/kg), og i en prøve makrel både histamin og cadaverin (ca. 90-100 
mg/kg). I enkelte prøver uden histamin fandtes lave indhold af andre biogene aminer (12-
22 mg/kg) – ikke vist i tabel - mens 5 af de 13 undersøgte fiskeprøver ikke indeholdt 
biogene aminer. 

Pølse, fermenteret: Ingen af de undersøgte pølser indeholdt histamin, mens alle 5 prøver 
havde relativt højt indhold af tyramin (110-300 mg/kg); cadaverin og putrescin blev 
fundet i 4 prøver (60-230 mg/kg).  

 

INDHOLD AF BIOGENE AMINER 

Fødevare 

-type 

Antal  

prøver 

(i alt) 

Interval i mg/kg og (antal prøver med indhold)  

 

    Histamin          Tyramin             Cadaverin          Putrescin 

 

 FISK 12* 6-90* (2) * 100 (1)* -  

 PØLSE  5 - 110-300 (5) 60-150 (4) 70-230 (4)  

 OST 15 75-110 (3) 11-460 (5) 5-1300 (6) 14-220 (7)  

 VIN, rød 13 7 (1) 9-12 (3) - 12-23 (7)  

 ØL 10 - 11-60 (4) - 13 (1)  

 CHOKOLADE,    
mørk 

22 6-11 (2) 9-42 (21) 5-30 (7) 10-21 (4)  

*Desuden undersøgt en fiskeprøve på mistanke, hvor der blev fundet meget højt indhold af histamin (makrel, 1100 
mg/kg). Prøven indeholdt også tyramin og cadaverin (60 og 320 mg/kg). 

 

Ost: Der blev fundet histamin i 3 oste, heraf i 1 blød (ca. 75 mg/kg) som også indeholdt 
cadaverin og lidt spermidin (410 og 11 mg/kg), og ca. 100 mg/kg i 2 faste oste som også 
havde høje indhold af tyramin, cadaverin, putrescin samt phenylethylamin (180-710 
mg/kg). To prøver uden histamin havde høje indhold af andre biogene aminer – en 
gedeost med cadaverin og putrescin (hhv. 190 og 1300 mg/kg) og en blød ost med 
tyramin, cadaverin, putrescin (120-650 mg/kg) samt serotonin og spermidin i små 
mængder. I 2 prøver fandtes kun lidt putrescin (20 mg/kg), og i en prøve kun tyramin (ca. 
55 mg/kg), mens 2 prøver indeholdt 3 forskellige biogene aminer i små mængder. – Der 
blev i alt fundet 8 forskellige biogene aminer i de 15 oste. I 4 af de undersøgte 15 
osteprøver blev der ikke fundet biogene aminer. 

Vin: Histamin blev kun fundet i en enkelt prøve rødvin i ringe mængde (7 mg/kg) sammen 
med tyramin og putrescin (hhv. 9 og 18 mg/kg). I 6 prøver rødvin uden histamin fandtes 
andre biogene aminer i små mængder (9-23 mg/kg) - i to tyramin og putrescin og i fire 
kun putrescin. 6 prøver rødvin ud af 13 indeholdt ingen biogene aminer. Der blev 
analyseret 4 prøver hvidvin, og som forventet ikke fundet biogene aminer i disse. I de 2 
prøver portvin blev i begge kun fundet lavt indhold af cadaverin (ca. 15 mg/kg). 

Øl: Der fandtes ikke histamin i de 10 prøver øl, men beskedne mængder tyramin og 
putrescin i 5 prøver. 

Chokolade: I de 22 prøver mørk chokolade var der kun lidt histamin i 2 prøver (6-11 
mg/kg). Tyramin fandtes til gengæld i beskedne mængder i 21 prøver. Øvrige biogene 
aminer fandtes også i mindre mængder i en del af prøverne. Lys chokolade indeholdt små 
mængder histamin og cadaverin i to af tre prøver, og ellers ingen biogene aminer. 
 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Indholdet af histamin og andre biogene aminer er kortlagt i udvalgte fødevarer. 



Af 12 undersøgte fiskeprøver indeholdt to histamin (6-100 mg/kg), ca. halvdelen af 
prøverne andre biogene aminer i ikke alarmerende mængder (12-100 mg/kg). Til gengæld 
blev der fundet 1100 mg histamin/kg i en prøve makrel, udtaget i forbindelse med en 
klagesag. De fermenterede pølser indeholdt ikke histamin, men alle fem prøver indeholdt 
andre biogene aminer i relativt store mængder (60-300 mg/kg). Der blev fundet histamin 
(ca. 100 mg/kg) i tre oste, og i de 15 osteprøver i alt 8 forskellige biogene aminer i diverse 
niveauer – en enkelt gedeost indeholdt 1300 mg cadaverin/kg. 

De øvrige undersøgte fødevaretyper indeholdt kun beskedne mængder af histamin og 
andre biogene aminer. Kun én rødvin indeholdt lidt histamin, mens der fandtes små 
mængder putrescin i ca. halvdelen af de 13 prøver rødvin. I øl fandtes ikke histamin, men 
beskedne indhold af andre biogene aminer i ca. halvdelen af prøverne. I mørk chokolade 
fandtes lidt histamin i to prøver, mens næsten alle prøver havde små indhold af andre 
biogene aminer. 

Generelt viser resultaterne at indholdet af biogene aminer er lave.  
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