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Enhed for angivelse af indikatorværdi for total organisk 
fluor i pap og papir 

Fødevarestyrelsen (FVST) har bedt DTU Fødevarestyrelsen vurdere om indikatorværdien, som mål 

for baggrundsforurening af total organisk fluor i pap og papir til fødevarekontakt kan ændres fra enhe-

den µg/dm2 til enheden µg/g pap/papir. Samt angive hvorvidt værdien vil kunne omregnes til 20 µg/g 

papir. 

 

Konklusion 

Indikatorværdien kan angives i µg/g papir eller pap. 

 

Værdien kan fastsættes til 20 µg/g papir eller pap ud fra viden om de analyserede papirprøvers bag-

grundsindhold af TOF og disse prøvers forhold mellem vægt og areal. 

 

Det fastsatte baggrundsniveauet er alene fastsat på baggrund af analyser af TOF i papir.  Det vurde-

res sandsynligt at det samme baggrundsniveau vil være gældende for pap, når dette er fremstillet af 

ren (ikke genanvendt) papirmasse. 

 

Usikkerhedsvurdering 

Baggrundsniveauet er bestemt på baggrund af analyser af TOF alene i papirprøver. Der er således en 

lille usikkerhed angående, hvorvidt pap evt. kan have et højere baggrundsniveau (i µg/g) af TOF i for-

hold til i papir. Hvis man skal have konkrete data for dette, vil det være nødvendigt at udføre analyser 

på prøver af ikke fluorbehandlet (og ikke-genbrugsfiberbaseret) pap. Eftersom der er tale om brug af 

rene fibre (ikke genbrugsfibre) til både papir og pap, som i begge tilfælde kommer fra træmasse, vur-
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deres det sandsynligt at baggrundsniveauet er på samme niveau. Det vurderes således at indikator-

værdien kan fastsættes til 20 µg/g gældende for både papir og pap ud fra viden om de analyserede 

papirprøvers indhold af TOF og disse prøvers vægt per arealenhed. 

 

Vurdering af hvorvidt totalfluor indikatorværdi kan angives i µg/g papir eller 
pap 

Baggrundsniveauet fastsætter det niveau af total organisk fluorerede stoffer (TOF), som vil være til-

stede i rene papir og pap materialer (ikke-genbrugsfibre), hvor der ikke er tilsat fluorerede stoffer til 

materialet. Værdien på 10 µg/dm2 er fastsat ud fra måling af TOF i prøver af ikke-fluorbehandlet papir 

beregnet til kontakt med fødevarer, og beskriver således baggrundsniveauet i papir (1). Det papir som 

blev analyseret til fastsættelse af TOF baggrundsniveauet havde en vægt per arealenhed på 0,5 

g/dm2, og denne værdi anvendes ved omregning fra enheden µg/dm2 til enheden µg/g papir. Bag-

grundsniveauet kan derved lige så vel angives per vægtenhed i µg/g papir som per arealenhed af ma-

terialet i µg/dm2 papir. Indikatorværdien kan således fastsættes til 20 µg/g gældende for både papir og 

pap ud fra viden om de analyserede papirprøvers indhold af TOF og disse prøvers vægt per arealen-

hed. 

 

Når baggrundsniveauet fastsættes per vægtenhed betyder det, at et tykkere og tungere materiale (bla 

pap) med et givet baggrundsindhold i µg/g vil indeholde en større mængde TOF pr arealenhed (dm2) i 

forhold til et tyndere og lettere materiale med samme baggrundsindhold i µg/g. Det betyder tilsva-

rende, at et sådan tykkere og tungere ikke-fluorbehandlet materiale vil kunne bidrage til en højere mi-

gration af TOF ved kontakt til en fødevare. 

 

Omvendt vil en fastholdelse af indikatorværdien i den nuværende enhed i µg/dm2 betyde at visse ikke-

fluor-behandlede prøver, såfremt de er tungere per arealenhed i forhold til papir, ikke vil kunne over-

holde indikatorværdien på 10 µg/dm2. 

 

I relation til indikatorværdien på 20 µg/g papir, er den anvendte metodes detektionsgrænse (LOD) og 

kvantificeringsgrænse (LOQ) estimeret ud fra analyser af prøver på lavt niveau i den gennemførte 

FVST-kontrol i 2019. LOD og LOQ er estimeret til henholdsvis 2,25 µg/g papir og 4,5 µg/g papir. 

Begge værdier er signifikant lavere end indikatorværdien, hvilket er hensigtsmæssigt for metodens eg-

nethed til kontrol af indikatorværdien. 
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