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 DTU DOC NR. 18/01590 

 Dato 26-01-2018 

Vurdering af jodindtag ved en forøgelse af berigelsen af 
salt fra 13 til 20 µg jod/g salt 

 

Opdrag 

Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet vurdere eventuelle uønskede 
sundhedsmæssige konsekvenser ved at øge berigelsen af salt fra 13 til 20 µg jod/g 
salt.  

 

Konklusion 

En forøgelse af berigelsen af salt fra 13 µg jod/g salt til 20 µg jod/g salt vil, for nogle 
børn, der indtager jodholdige kosttilskud, betyde en overskridelse af den øvre 
tolerable grænse for indtag af jod (UL), hvilket er sundhedsmæssigt betænkeligt. 
Hvis ikke der indtages kosttilskud, er der ingen sundhedsmæssige bekymringer ved 
at øge berigelsen til 20 µg jod/g salt. 

 

Usikkerhedsvurdering 

Konsumdata giver anledning til lille usikkerhed, men der er stor usikkerhed på nogle 
koncentrationsdata, specielt mælk. Dette resulterer i at usikkerheden i denne 
vurdering er størst for børn. Der er endvidere nogen usikkerhed omkring 
fastsættelsen af den øvre tolerable grænse for indtag (UL). Samlet er usikkerheden i 
vurderingen betydelig.  

 

Risikovurdering/udredning 

Det er kendt fra kostundersøgelserne, at børn har det højeste indtag af jod i forhold 
til UL. Det skyldes at indtaget af mælk hos børn er højt i forhold til deres kropsvægt 
og at mælk er en væsentlig kilde til indtag af jod. Derfor er det vigtigt at kende 
indtaget af jod for børn i forskellige aldersgrupper. 

Indtaget af jod er estimeret i et studie hvor urinudskillelsen af jod blev målt og 
anvendt som en markør for indtaget (DanThyr). Det er principielt en god metode, 
fordi den, for hver enkelt deltager i undersøgelsen, giver et mål for det samlede 
indtag af jod fra alle kilder. Der er imidlertid nogle begrænsninger i designet af dette 
studie. Studiet bygger på spoturiner eller få døgnuriner (3554/2436 spoturiner og 
103 døgnuriner), der ikke er indsamlet så de er repræsentative for befolkningen 
(Rasmussen et al. 2008 og 2014). Der mangler analyser fra yngre børn, der, som 
nævnt, forventes at have det højeste indtag af jod. Der er få (244 børn) og ikke 
repræsentative analyser af børn i 1. og 5. klasse (Rasmussen et al. 2016), men de 
er over den alder, hvor indtaget af jod i forhold til UL forventes at være maksimalt. 
Det vurderes, at disse begrænsninger i studiet giver anledning til usikkerheder, der 



 

 
 

 
er væsentligt større end de usikkerheder, der er ved traditionelle indtagsberegninger 
baseret på kost/koncentrations data. Derfor vil data fra DanThyr projektet ikke indgå 
i denne vurdering.  

En vurdering af, hvorvidt et givent indtag af jod vurderes at være sundhedsmæssigt 
betænkeligt i forhold til et indtag, der overskrider de fastlagte UL, foretages ved 
vurdering af, om det samlede indtag af jod fra alle kilder ligger over de fastsatte UL 
værdier (EFSA 2006). Der har internationalt været nogen diskussion omkring den 
øvre indtagsgrænse for jod. EFSA har taget udgangspunkt i et humant 
interventionsforsøg, hvor der ved et indtag på 1800 µg jod/person/dag blev set 
ændringer i hormonspejlet for nogle af skjoldbruskkirtelhormonerne. De 
sundhedsmæssige konsekvenser af dette er ikke kendt. Der blev anvendt en 
usikkerhedsfaktor på 3 og dermed fastsat en UL for voksne på 600 µg/person. For 
børn blev der yderligere skaleret ned baseret på legemsvægt. JECFA har i 1988 
fastsat en PTWI for jod på 0,017 µg/kg legemsvægt/dag svarende til et indtag på 
1000 µg/person/dag (JECFA 1988). JECFA har ikke fastsat en indtagsgrænse for 
børn. Det er DTU’s vurdering at EFSA’s UL for voksne er konservativ og en mindre 
overskridelse af denne, ikke nødvendigvis udgør et sundhedsmæssigt problem. 
Denne betragtning kan ikke overføres til børn, fordi hormonsystemet fungerer 
anderledes hos børn end hos voksne. Det er derfor DTU’s opfattelse at børn ikke 
bør overskride UL fastsat af EFSA. 

I overensstemmelse med de internationalt anerkendte metoder for risikovurdering 
anvendes 95 percentilen for indtaget som grundlag for vurderingen. I tabel 1 (bilag 
1) ses indtaget af jod for børn i alderen 12-36 måneder. Det daglige indtag af jod vil 
med en berigelse på 20 µg jod/g salt og ved indtag af kosttilskud være 191 
µg/person. Dette samlede indtag er tæt på UL på 200 µg/person for denne 
aldersgruppe. Indtaget af fødevarer, og dermed jod, vil dog stige betydeligt fra 
barnet er 1 år til det bliver 3 år. DTU’s kostdata indeholder kun data for 1-2 årige. De 
3 årige må forventes at have et højere indtag af jod, fordi deres fødevareindtag er 
højere end de 1-2 åriges. Det er derfor sandsynligt, at en del af de 3 årige vil 
overskride UL. Denne antagelse styrkes af, at de 4-6 årige børn ved en berigelse på 
20 µg/g salt og ved indtag af kosttilskud beregnes til at have et indtag af jod på 275 
µg/person og dermed overskride UL på 250 µg/person for denne aldersgruppe.  

Hvis ikke kosttilskud medtages i beregningerne vil en berigelse på 20 µg/g salt give 
et dagligt indtag af jod for 1-2 årige på 155 µg/person. På trods af ovenstående 
usikkerheder ved at estimere børns indtag af jod, vurderes det ikke som sandsynligt, 
at P95 for børn i alderen 1-3 år vil overskride UL når bidraget fra kosttilskud ikke 
medregnes. Denne antagelse styrkes af at P95 for indtaget af jod for de 4-6 årige 
børn er på 232 µg/person, hvilket er under UL for denne aldersgrupper.  

Samlet vurderes det, at der ikke er sundhedsmæssige problemer ved at øge 
berigelsen fra 13 til 20 µg jod/g salt, hvis det forudsættes at små børn ikke tager 
jodholdige kosttilskud. Hvis berigelsen øges og børn samtidig tager jodholdige 
kosttilskud vil nogle børn, over en længere periode kunne overskride UL. Det kan 
ikke udelukkes, at dette kan have uønskede sundhedsmæssige effekter.  

I tabel 2-5 (bilag 1) ses jodindtaget for de øvrige befolkningsgrupper. Der ses kun 
overskridelser for 95 percentilen ved en berigelse på 20 µg jod/person og samtidigt 
indtag af kosttilskud for drenge i alderen 4-10 år og en marginal overskridelse for 
piger i alderen 4-6 år. Konklusionen for disse aldersgrupper er, som for de små 



 

 
 

 
børn, at uønskede sundhedsmæssige effekter ikke kan udelukkes, hvis UL 
overskrides over længere tid. Indtaget af jod for de øvrige aldersgrupper giver ikke 
anledning til sundhedsmæssig bekymring uanset om der tages kosttilskud. 

Den væsentligste usikkerhed i denne vurdering er bestemmelsen af koncentrationen 
af jod i mælk. De tilgængelige data er få og mange af dem er meget gamle. Det 
vides fra undersøgelser i udlandet, at der er stor variation i indholdet af jod i mælk. 
Størstedelen af denne variation skyldes formentligt variation i indholdet af jod i foder, 
hvilket også giver anledning til årstidsvariation. Endvidere er jodholdige 
yverhygiejnemidler en kilde til jod i mælk. Der er ikke velgennemførte studier af dette 
bidrag, men de mindre studier der findes tyder på, at jodholdige yverhygiejnemidler 
kan give en signifikant tilførsel af jod til mælk. Reguleringen af yverhygiejnemidler 
ændres markant i disse år. Det vil således ikke være muligt at opretholde den 
danske ordning, hvor der er grænser for indholdet af jod i disse produkter. Det må 
derfor forventes, at der kommer produkter på markedet med et indhold af jod, der er 
meget højere end de produkter, der er på markedet på nuværende tidspunkt. For at 
overvåge effekten af dette, arbejdes der på at få igangsat et overvågningsprogram 
for udviklingen i indholdet af jod i mælk. Data fra dette vil sænke usikkerheden på 
bestemmelsen af koncentrationen af jod i mælk, og vil derfor kunne give anledning til 
en opdatering af denne vurdering.  

Usikkerheden på konsumdata vurderes at være lille. Der er en del usikkerhed på 
fastsættelse af UL, fordi der ikke er undersøgelser af de sundhedsmæssige 
konsekvenser af et højt indtag af jod for børn i gennem længere tid.  

Den samlede usikkerhed i denne vurdering er betydelig. 

 

Max Hansen, Tue Christensen og Gitte Ravn-Haren 

_______________________________________________________________ 
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Bilag 1. 

 

Tabel 1 Indtag af jod fra kosten +/- kosttilskud for små børn i alderen 12-36 måneder

 P50 

µg jod/barn/dag 

P95 

µg jod/barn/dag 

UL    
µg/dag 

13 µg jod/g salt 85 138  

 

200 

13 µg jod/g salt + kosttilskud 100 175 

20 µg jod/g salt 97 155 

20 µg jod/g salt + kosttilskud 112 191 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

Tabel 2 Indtag af jod fra kosten ved det nuværende berigelsesniveau (13 μg jod/g 
salt) fordelt på alder og køn (μg/dag); gennemsnit, spredning, P95 og UL 
 

Gruppe antal gns s.d. P95 UL
Drenge, 4-6 år 108 146 33 206 250
Drenge, 7-10 år 143 167 52 266 300
Drenge, 11-14 135 176 50 267 450
Drenge, 15-17 81 205 87 366 500
Mænd, 18-24 170 198 80 312 600
Mænd, 25-34 190 213 79 340 600
Mænd, 35-44 253 215 90 333 600
Mænd, 45-54 297 198 66 322 600
Mænd, 55-64 292 205 70 327 600
Mænd, 65-75 262 195 59 295 600
Alle mænd 1931 196 72 315
Piger, 4-6 år 95 134 42 191 250
Piger, 7-10 år 153 153 48 224 300
Piger, 11-14 år 124 144 56 233 450
Piger, 15-17 år 91 145 70 250 500
Kvinder, 18-24 176 165 71 317 600
Kvinder, 25-34 185 182 73 314 600
Kvinder, 35-44 289 166 55 246 600
Kvinder, 45-54 318 164 61 264 600
Kvinder, 55-64 322 165 59 266 600
Kvinder, 65-75 262 159 50 247 600
Alle kvinder 2015 161 60 265
Baseret på beregninger af data fra Danskernes Kostvaner 2011-2013, DTU Food. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Tabel 3 Indtag af jod fra kosten og fra kosttilskud ved det nuværende 
berigelsesniveau (13 μg jod/g salt) fordelt på alder og køn (μg/dag); gennemsnit, 
spredning, P95 og UL 
 

Gruppe antal gns s.d. P95 UL
Drenge, 4-6 år 108 177 42 251 250
Drenge, 7-10 år 143 189 58 278 300
Drenge, 11-14 135 199 61 301 450
Drenge, 15-17 81 220 92 380 500
Mænd, 18-24 170 215 89 361 600
Mænd, 25-34 190 232 87 374 600
Mænd, 35-44 253 238 100 363 600
Mænd, 45-54 297 220 74 356 600
Mænd, 55-64 292 229 77 352 600
Mænd, 65-75 262 226 75 345 600
Alle mænd 1931 219 80 353
Piger, 4-6 år 95 159 45 227 250
Piger, 7-10 år 153 175 53 251 300
Piger, 11-14 år 124 162 59 248 450
Piger, 15-17 år 91 166 79 284 500
Kvinder, 18-24 176 187 81 351 600
Kvinder, 25-34 185 211 87 374 600
Kvinder, 35-44 289 194 69 314 600
Kvinder, 45-54 318 193 75 317 600
Kvinder, 55-64 322 202 72 330 600
Kvinder, 65-75 262 198 68 312 600
Alle kvinder 2015 190 73 319
Baseret på beregninger af data fra Danskernes Kostvaner 2011-2013, DTU Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

Tabel 4 Indtag af jod fra kosten ved et berigelsesniveau på 20 μg jod/g salt) fordelt 
på alder og køn (μg/dag); gennemsnit, spredning, P95 og UL 
 

Gruppe antal gns s.d. 95 UL
Drenge, 4-6 år 108 170 37 232 250
Drenge, 7-10 år 143 195 58 296 300
Drenge, 11-14 år 135 208 57 308 450
Drenge, 15-17 år 81 243 95 412 500
Mænd, 18-24 år 170 235 88 357 600
Mænd, 25-34 år 190 251 87 401 600
Mænd, 35-44 år 253 253 95 376 600
Mænd, 45-54 år 297 234 74 361 600
Mænd, 55-64 år 292 240 76 376 600

  Mænd, 65-75 år   262   228 65   333 600
Alle mænd 1931 230 79 361
Piger, 4-6 år 95 155 45 229 250
Piger, 7-10 år 153 179 51 260 300
Piger, 11-14 år 124 171 61 275 450
Piger, 15-17 år 91 170 74 277 500
Kvinder, 18-24 år 176 191 76 352 600
Kvinder, 25-34 år 185 211 78 347 600
Kvinder, 35-44 år 289 194 60 284 600
Kvinder, 45-54 år 318 190 66 301 600
Kvinder, 55-64 år 322 191 63 307 600

  Kvinder, 65-75 år 262   184 56   282 600
Alle kvinder 2015 187 65 301
Baseret på beregninger af data fra Danskernes Kostvaner 2011-2013, DTU Food 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 

Tabel 5 Indtag af jod fra kosten og fra kosttilskud ved et berigelsesniveau på 20 μg 
jod/g salt fordelt på alder og køn (μg/d); gennemsnit, spredning, P95 og UL 
 

Gruppe antal gns s.d. 95 UL
Drenge, 4-6 år 108 201 45 275 250
Drenge, 7-10 år 143 217 63 317 300
Drenge, 11-14 år 135 232 66 342 450
Drenge, 15-17 år 81 257 100 444 500
Mænd, 18-24 år 170 252 96 420 600
Mænd, 25-34 år 190 270 95 433 600
Mænd, 35-44 år 253 275 104 420 600
Mænd, 45-54 år 297 257 80 411 600
Mænd, 55-64 år 292 264 82 399 600

  Mænd, 65-75 år   262   259 79   378 600
Alle mænd 1931 254 86 398
Piger, 4-6 år 95 181 47 255 250
Piger, 7-10 år 153 200 55 277 300
Piger, 11-14 år 124 189 64 288 450
Piger, 15-17 år 91 191 83 304 500
Kvinder, 18-24 år 176 214 85 390 600
Kvinder, 25-34 år 185 240 92 409 600
Kvinder, 35-44 år 289 222 73 348 600
Kvinder, 45-54 år 318 219 79 347 600
Kvinder, 55-64 år 322 227 75 362 600

  Kvinder, 65-75 år 262   223 72   346 600
Alle kvinder 2015 216 76 354

 

Baseret på beregninger af data fra Danskernes Kostvaner 2011-2013, DTU Food 
 

 

 

 

 


