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BAGGRUND OG FORMÅL 

Tang er i de senere år ofte blevet nævnt som værende en sund spise. Men der kan også være sundheds-

skadelige stoffer i tang. Indhold af kainsyre i tangarten søl har været nævnt som et potentielt problem. 

Kainsyre er en nervegift, som kan give hjerneskader, hvis der indtages for meget af stoffet. Der mangler 

data, som kan afdække, hvorvidt der reelt er et problem med indhold af kainsyre i søl. Derfor blev dette 

projekt gennemført i 2014-15. 

METODE OG RESULTATER 

Der blev udtaget i alt 20 prøver. Heraf 15 prøver af tørret søl fra kommercielle danske og europæiske 
internetbutikker, og fem prøver, fire danske og en norsk, som blev indsamlet friske. De tørrede prøver 
blev analyseret som de var indkøbt (tørstofindhold mellem 65 og 91 %). De friske prøver blev frysetør-

ret før analyse (tørstofindhold mellem 91 og 95 %). Prøverne blev analyseret ved brug af en LC/MS 
metode. 

Resultaterne af analyserne er summeret i nedenstående tabel. 

 

Oprindelse  ˂ 7* 
(μg/g) 

7-100 
(μg/g) 

101-200 
(μg/g) 

200-
300 

(μg/g) 

> 300 
(μg/g) 

Maksimum 
(μg/g) 

 

Danmark 3 0 1 0 1 500 

Norge  0 0 0 1 0 230 

Island 3 1 0 0 0 13 

Irland  2 3 0 1 0 240 

Kina  1 0 0 0 0 < 7 

Frankrig 0 1 0 0 1 430 

Spanien 0 1 0 0 0 16 

* Alle prøver < 7 μg/g indeholdt spor af kainsyre. 

 

 

KONKLUSION OG VURDERING 

Resultaterne viser, at kainsyre er et naturligt forekommende stof i søl, der forhandles på det europæi-

ske marked. Indholdet er dog kraftigt varierende. Godt halvdelen af prøverne havde et meget lavt ind-

hold, men der blev også fundet indhold af kainsyre i søl på op til ca. 500 μg/g. Der mangler i øjeblikket 

toksikologiske data til at fastsætte en videnskabeligt velfunderet grænse for et sikkert indtag af kainsy-

re. Men på baggrund af de nu tilgængelige toksikologiske data kan det ikke afvises, at det kan være 



 

 

sundhedsmæssigt problematisk at spise søl med indhold af kainsyre på de højeste niveauer fundet i 

denne undersøgelse. Den sundhedsmæssige bekymring retter sig primært mod spædbørn og gravide, 

der vurderes til at være de mest følsomme befolkningsgrupper. 

 

Der er kun tale om et lille kortlægningsstudie med få analyser. Men det viser ikke desto mindre, at der 

er et behov for mere viden om indholdet af kainsyre i søl. Der er ligeledes et behov for toksikologiske 

studier, der med større sikkerhed kan afgøre, hvor meget kaninsyre der kan indtages uden risiko for 

skadevirkninger. 

 

 

Kontaktpersoner: 

Fødevarestyrelsen: Hanne Boskov Hansen (hbo@fvst.dk), vedr. lovgivning 

DTU Fødevareinstituttet, Kevin Jørgensen (kejo@food.dtu.dk), vedr. analyser 

DTU Fødevareinstituttet, Pelle Thonning Olesen (petol@food.dtu.dk), vedr. toksikologi 

 

Sikkerhed, sundhed og vækst fra jord t i l  bord  

 


