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Introduktion
Nærværende notat besvarer spørgsmål rejst af Fødevarestyrelsen, der ønsker
en vurdering af, om fytoplanktonslægterne/-arterne Microcystis, Aphanizomenom, Gymnodinium catenata, og nye Dinophysis arter (tripos og odiosa) samt
Alexandrium pseudogonyaulax udgør en fødevaresikkerhedsmæssig risiko i forbindelse med høst efter muslinger m.m.1, og i så fald hvilken grænseværdi,
der skal fastsættes for disse arter.

Microcystis samt Aphanizomenom: Forekomst i Danmark
Fytoplanktonslægterne Microcystis samt Aphanizomenom tilhører klassen af
blågrønalger (cyanobakterier). Cyanobakterier forekommer typisk ved saliniteter under 102 og i størst mængde ved høje vandtemperaturer. Det begrænser
den typiske udbredelse i de danske farvande til sommermånederne i Østersøen og lejlighedsvis Bælthavet/Øresund samt sjældnere i den sydlige del af
Kattegat. I det danske miljøovervågningsprogram (NOVANA) observeres cyanobakterier på stationen øst for Bornholm og samt i Arkona bassinet. Der er
ingen overvågningsstationer i den sydlige del af bælterne samt i øhavene syd
for Fyn og Sjælland, og der foreligger derfor ikke data fra disse områder.
Cyanobakterier kan producere cyanotoxiner/microcystiner. Begrebet cyanotoxiner/microcystiner dækker forskellige potente toksiner, der har effekter på
leveren (hepatotoxins - microcystinerne), nervesystemet/det respiratoriske
system (neurotoksinerne) og celleintegritet (cytotoksiner). Der findes både
giftige og ugiftige genotyper inden for samme art, der hver for sig klarer sig
bedre eller dårligere, afhængig af koncentrationerne af fosfor og kvælstof. Eksempelvis klarede den giftige genotype Microcystis aeruginosa sig bedre end
den ugiftige genotype af samme art under fosfor- og kvælstofbegrænset vækst
(Suominen et al. 2017).
Der findes få rapporter, der beskriver forekomsten af microcystin i marine
muslinger, da muslinger høstet til konsum fiskes ved saliniteter, der overstiger saliniteter, hvor microcystinproducerende cyanobakterier typisk forekommer. Det begrænser risikoområderne til marine områder med større udledninger af ferskvand, og hvor muslinger forekommer og høstes. I disse områder kan muslinger pga. deres høje filtrationseffektivitet tilbageholde cyanobakterier og optage microcystin i deres væv (Christoffersen 1996; Kankaanpaa
et al. 2007), og der er bl.a. rapporteret dødelighed hos amerikanske havoddere, der har fourageret på muslinger, der har filtreret cyanobakterier, som er
blevet tilført med ferskvand (Miller et al. 2010).
Cyanobakterier har varierende indhold af microcystin. Indholdet reguleres
bl.a. af fosfor, kvælstof, temperatur samt af genotypen (Walls et al. 2018;
Gobler et al. 2016). Derfor er der ikke internationalt fastsatte aktionsværdier
for cellekoncentrationen af Microcystis samt Aphanizomenom i relation til høst
af muslinger til konsum, og det anbefales at undlade at anvende faste aktionsværdier, men i stedet for monitere indholdet af microcystin i høstede muslinger, for at klarlægge om cyanobakterie udgøre et problem
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Muslinger m.m.: toskallede bløddyr, pighuder, sækdyr og havsnegle.
Salinitet bestemmes som elektrisk ledningsevne og omregnes derefter til salinitet. Derfor er det besluttet, at enheden er dimensionsløs (UNESCO, 1985). Det skal bemærkes at en salinitet på 10 eksempelvis svare til en tilnærmet saltholdighed på 10‰
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Gymnodinium catenatum, Dinophysis tripos, D. odiosa samt
Alexandrium pseudogonyaulax: Forekomst i Danmark
Gymnodinium catenatum, Dinophysis og Alexandrium tilhører klassen af furealger (dinoflagellater).

Gymnodinium catenatum
tilhører undergruppen af dinoflagellater, der betegnes athecate. Artsidentifikation er meget vanskelig, da denne gruppe mangler den ydre skal af celluloseplader, der typisk anvendes til artidentifikation under mikroskop. Gymnodinium catenatum danner PSP3 og volder problemer for fødevaresikkerheden i bl.a. Spanien. Der er tidligere rapporteret forekomster af G. catenatum i
danske farvande, men disse er formodentligt forvekslet med den ugiftige
nærtbeslægtede Gymnodinium nolleri (Ellegaard et al. 1998; Ellegaard and
Oshima 1998) (Øjvind Mostrup, pers. comm., Københavns universitet). Der er
ikke rapporter om fund af G. catenatum i fytoplanktonprøver indsamlet af Miljøstyrelsen i forbindelse med NOVANA. Er der mistanke om forekomst af G.
catenatum, anbefales det derfor, at artidentifikationen kombineres med molekylære metoder for med sikkerhed at fastslå det præcise taksonomiske tilhørsforhold.
Det kan ikke udelukkes, at der fremadrettet vil forekomme G. catenatum i danske farvande. I det sydlige Europa (Spanien/Portugal) er G. catenatum indvandret fra varmere områder, som en konsekvens af klimaændringer (Ribeiro
et al. 2012). Den udgør på nuværende tidspunkt i disse områder en reel fødevaresikkerhedsrisiko, og der er i Sydeuropa (Spanien/Portugal/Grækenland)
fastsat en aktionsgrænse på 500 celler L-1 og total nedlukning af høst ved 1000
- 2000 celler L-1.
Det vurderes, at G. catenatum udgør en minimal risiko for fødevaresikkerhed
ved fiskeri efter muslinger i Danmark for nuværende, men det anbefales, at
der udvikles nationale metoder, der i givet fald kan fastslå tilstedeværelsen af
G. catenatum med sikkerhed.

Dinophysis tripos og D. odiosa
Disse to arter tilhører undergruppen af dinoflagellater, der betegnes thecate.
Artidentifikation af dinoflagellater er betydelige lettere i mikroskopet end af
athecater, og er baseret på generel celle morfologi, som kan kombineres med
epi-fluorescensmikroskopiske undersøgelser af de karakterestisk cellulosepladestrukturer. Både Dinophysis tripos og D. odiosa er let genkendelige i almindeligt lysmikroskop.
Dinophysis tripos forekommer typisk i troperne og i tempererede områder
(Mostrup et al. 2018), med få observationer på danske breddegrader. Der kendes ingen eksempler på masseforekomster af denne art (Larsen and Moestrup
1992), og rapporter om dens udbredelse i Danmark er få. Eksempelvis er der
først i 2015i forbindelse med fytoplanktonundersøgelser i NOVANA rapporteret fund i Kattegat og ved Hirtshals med få observationer i lave koncentrationer (60 – 100 celler L-1) om sommeren (tabel 1). Dinophysis tripos producerer

3 PSP: “Paralytic shellfish poisoning” hvilket betyder at algen og dens giftstoffer akkumuleres i skaldyr, der ved human indtagelse
kan forsage åndedrætsbesvær, samt i dødsfald i alvorlige tilfælde
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DSP4 i nogenlunde samme koncentrationer som de øvrige DSP-dannende Dinophysis-arter (Nagai et al. 2013). Derfor anbefales det at anvende samme aktionsgrænse, som er gældende for Dinophysis spp., som er 1000 celler L-1.
Dinophysis odiosa er beskrevet fra prøver indsamlet ved den svenske kyst
(https://www.dyntaxa.se/Taxon/Info/238467?changeRoot=True) og må
derfor formodes at kunne optræde i danske farvande. Arten er imidlertid ikke
registreret ved fytoplanktonundersøgelser i NOVANA og må regnes som
sjælden. Dertil kommer, at litteraturen er meget sparsom. Eksempelvis gav et
opslag på web of Science5 ingen referencer. Der findes ingen rapporter vedr.
giftighed af D. odiosa, men ud fra et forsigtighedsprincip, anbefales samme
aktionsgrænser, som er gældende for Dinophysis spp., som er 1000 celler L-1.
Tabel 1. Data om forekomst af Dinophysis tripos rapporteret til NOVANA indtil 31.12.2017. Data er beregnet som sommergennemsnit (maj-september).
Sommer gns. Dinophysis

Koncentrationer

år m/obs.

spp. (celler L-1)

(celler L-1)

(første år-sidste år)

Aalborg Bugt

80

60-100

2015-2017

Gniben

90

80-100

2015-2016

2

Hirtshals fyrlinie

80

80

2017

1

Sted

Antal år med obs.
2

Alexandrium pseudogonyaulax
Alexandrium pseudogonyaulax danner det fisketoksiske stof Goniodomin A,
som formodentligt ikke ophobes i fødekæden. Fra danske områder er der ingen rapporter om PSP i A. pseudogonyaulax, som ellers kendes fra mange af de
øvrige Alexandrium-arter (Krock et al. 2018). Det vurderes derfor ikke relevant
at fastsætte aktionsgrænser for A. pseudogonyaulax.

Konklusion
Overordnet er der på nuværende tidspunkt ingen af de undersøgte fytoplanktonarter, der vurderes at udgøre en risiko for fødevaresikkerheden i Danmark. Enten er der minimalt overlap mellem hvor de undersøgte fytoplanktonarter forekommer og høstområder for muslinger m.m., eller fytoplanktonarterne forekommer i så lave koncentrationer, at de sjældent påvises i prøver,
eller der er ikke påvist giftighed (tabel 2).
Tabel 2. Opsummeringen af konklusioner og anbefalede aktionsværdier
Fytoplanktonart
Microcystis

ingen fastsat aktionsværdi - monitering i kødprø-

Aphanizomenom

ver i risikoområder med lav salinitet anbefales

Gymnodinium catenatum

500 celler L-1

Dinophysis tripos

1000 celler L-1

Dinophysis odiosa

1000 celler L-1

Alexandrium pseudogonyaulax

ingen påvist giftighed overfor mennesker
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DSP ”Diarrhetic shellfish poisoning “ hvilket betyder at algen og dens giftstoffer akkumuleres i skaldyr, der ved human indtagelse
kan forsage diarre
5 Web of Science er en meget omfattende online database hvor tidskrifter or regnes som ”gold” standarden inden for søgning efter
videnskabelig litteratur
5

Der er anbefalet aktionsværdier for de fytoplanktonarter, hvor der er fagligt
grundlag og efter et forsigtighedsprincip, da den generelle temperaturstigning som følge af opvarmningen af kloden kan mediere forekomster af arter,
der p.t. er sjældne, i koncentrationer, der kan være kritiske.
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