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Hornfi sk og histaminforgiftning 
– årsag og forebyggelse
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(jem@difres.dk)

· · · · · · · · · · · · · ·
Danmarks 
Fiskeriundersøgelser
Afdeling for Fiske-
industriel Forskning

I Danmark har hornfi sk været årsag til 78 registrerede tilfælde af his-

taminforgiftning i 1997 og 2001. Hornfi sk med et indhold af histamin 

på 750-1200 mg per kg fi skekød forårsagede disse sygdomstilfælde. Ved 

Danmarks Fiskeriundersøgelser (DFU) har vi derfor i 2002-2004 un-

dersøgt histamindannelse, vækst af bakterier samt holdbarhed for horn-

fi sk på køl. Vi har fundet en bestemt bakterie der er ansvarlig for dan-

nelse af histamin i fersk hornfi sk på køl. Forsøgene har også vist hvordan 

dannelse af for store mængder histamin under kølelagring kan undgås 

ved først at fryse fi sken, hvorved bakterien dræbes. Forhåbentlig vil re-

sultaterne bidrage til færre tilfælde af histaminforgiftning i fremtiden og 

også gerne en øget anvendelse af hornfi sk til konsum. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

Hornfi sk – fi skeri og anvendelse
De hornfi sk som fanges i Danmark, ophol-
der sig om vinteren i det nordøstlige Atlan-
terhav (Boks 1). Hvert forår vandrer hornfi -
skene i stimer gennem danske farvande for 
at gyde på lavt vand og derefter videre til 
Østersøen. Hornfi skens ankomst til Dan-
mark afhænger af vandtemperaturen, og i 
perioden april til juni kan der være betydeli-
ge stimer i Øresund og bælterne. Over som-
meren indtager hornfi skene store mængder 
af føde, inden de mellem august og oktober 
forlader Østersøen.  

Når hornfi sken om foråret ankommer til 
Danmark, er der blandt lystfi skere tradi-
tion for et betydeligt fi skeri efter de første 
og de største eksemplarer (se www.sports-
fi skeren.dk/info/fi skearter/hornfi sk/). De 
registrerede erhvervsmæssige fangster af 
hornfi sk i Danmark har været 500-1.000 
ton per år inden for det seneste årti, mens 
mere end 1.600 ton pr. år fl ere gange blev 
registreret mellem 1970 og 1980. I forhold 
til andre lande er dette et betydeligt fi skeri. 

Der fi skes også hornfi sk i Estland, Sverige 
og Tyskland, men deres samlede fangster 
har hidtil været mindre end de danske 
(www.fao.org /fi/statist/fisoft/fishplus.
asp). I Middelhavet fanger Tyrkiet, Spa-
nien, Italien og Grækenland tilsammen ca. 
dobbelt så store mængder af hornfi sk som 
Danmark, men det skal bemærkes at dette 
er andre typer af hornfi sk (Boks 1).

I dag foregår fi skeri efter hornfi sk i Dan-
mark næsten udelukkende i bundgarn på 
lavt vand (dybde under ca. 9 meter). Fi-
skene landes med små både og placeres 
ofte først i kasser med is efter at bådene 
er i havn. Når fangst af hornfi sk omtales, 
bør det historiske og spektakulære ’Slot-
tefi skeri’ ud for Kronborg i Helsingør også 
nævnes (Figur 1). 

Kulinarisk har hornfi sk vist altid haft en 
relativ lav status i Danmark. Dette skyldes 
formentligt at kødet kan virke tørt, samt at 
fi skens ben kan være vanskelige at fjerne. 
Benfri fi leter af hornfi sk kan (for mindre 
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Hornfi sk (Belone) tilhører nålefi skene (Belonidae) og er nært beslægtet med ma-
krelgedde-familien (Scomberesocidae). Der fi ndes to arter af hornfi sk B. belone 
og B. svetovidovi, som bl.a. adskiller sig mht. antal af tænder samt udformning af 
deres gæller. Arten B. belone er opdelt i tre underarter (i) B. belone belone (se bil-
lede nedenfor) fi ndes i den nordøstlige del af Atlanterhavet og vandrer om som-
meren til Østersøen, (ii) B. belone euxini fra Sortehavet samt (iii) B. belone acus, 
der lever i Middelhavet og nærtliggende dele af Atlanterhavet.

 Efter at være klækket af ægget sidst på foråret vokser hornfi sk (B. belone belone) 
til ca. 20 cm den første sommer og når en længde på 70-80 cm efter 5-6 år. Fisken 
kan blive over 1 meter lang og veje op til ca. 1,6 kg, men 300-800 g er normalt for 
fi sk på 2-7 år.  

Hornfi sk er en såkaldt halvfed fi sk. Om foråret, når fi skene gyder, indeholder fi -
skekødet 2-3% fedt, men efter opholdet i Østersøen er 5-7 % fedt normalt. Horn-
fi sk har grønne ben (skelet). Dette skyldes indhold af et særligt stof, der bliver 
kaldt vivianit. Vivianit indeholder jern og fosfor, Fe
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. Den grønne 

farve af hornfi skens ben kan være markant, men det bør understreges at vivianit 
i fi skeben ikke er giftigt. 

Figur 1
SLOTTEFISKERI

· · · · · · · · · · · · · ·
I slutningen af april og i maj 
måned og især med vind fra 
sydøst samles stimer af horn-
fi sk ud for Kronborg hage. Det 
blev udnyttet i det såkaldte 
slottefi skeri. Dette fi skeri blev 
udført af selskaber bestående 
af 6-8 mand i to både. Med 
en speciel type af garn på ca. 
7,5 x 50 meter (en primitiv 
form for not) indkredsede 
de to både hornfi sk i stimer. 
Slottefi skeri ophørte i 1952, 
men midt i 1800-tallet deltog 
ca. 20 selskaber med fi skere 
fra Nordsjælland og Skåne 
i fi skeriet, der var vigtigt for 
lokalområdet.

FO
T

O
: B

Ø
R

G
E

 L
A

SS
E

N
/S

C
A

N
PI

X
FO

T
O

: H
E

LL
E

 L
. M

A
D

SE
N

Boks 1
HORNFISK

· · · · · · · · · · · · · ·
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mængder af fi sk) udskæres med et særligt 
’hornfi skejern’ (Figur 2). Filetering i indu-
striel skala kan udføres med den type af 
udstyr, der anvendes til sild. Filetering med 
’hornfi skejern’ bliver nemmere, når fi sken 
har været lagret på køl, men mht. spise-
kvalitet og risiko for histamindannelse bør 
varigheden af denne kølelagring reduceres 
mest muligt. I dag sælges hornfi sk næsten 
udelukkende som ferske fi leter hos fi ske-
handlere. Tidligere forsøg ved DFU har dog 
vist at hornfi sk udmærket kan fryses, røges 
og forarbejdes til f.eks. fi skeburgere. 

Tilgængeligheden af fl ere populære kon-
sumfi sk er i dag begrænset i Danmark, 
og dette er uheldigt, da danskerne af er-
næringsmæssige årsager bør spise mere 
fi sk. Der har gennem de seneste år været 
stigende interesse for anvendelse af ’nye’ fi -
skearter som f.eks. brisling, guldlaks, sko-
læst og tobis til konsum. Øget anvendelse 
af hornfi sk til konsum er nærliggende, men 
dette forudsætter naturligvis at proble-
mer med histaminforgiftning kan styres. 
Samtidig må der fi ndes en egnet form for 
konservering således at hornfi sk kan an-
vendes udover de relativt korte perioder 
forår og efterår, hvor fi sken kan fanges i 

Danmark.  Mht. at opretholde bestanden 
af hornfi sk bør evt. øget fangst i Danmark 
dog foretages efter at fi sken har gydet sidst 
på foråret. 

Histaminforgiftning
 Histaminforgiftning opstår ved indta-
gelse af fødevarer især fiskeprodukter med 
et højt indhold af histamin (typisk mere 
end 500-1000 mg/kg). Symptomer på 
histaminforgiftning inkluderer oftest en 
eller fl ere af følgende: 
· Prikken på tungen og i fi ngre
· kvalme
· hovedpine
· opkastning
· hjertebanken
· diarré

Symptomerne aftager efter 6-24 timer og 
kan forveksles med allergi, men optræder 
typisk hos 25-75 % af de personer der ind-
tager et fi skeprodukt med højt histamin-
indhold. I modsætning hertil er kun en 
meget lille del af befolkningen (under 1 %) 
allergisk over for fi skeprodukter. 

I fi skeprodukter kan histamin dannes af 
visse bakterier ud fra aminosyren histidin 
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Figur 2
HORNFISKEJERN

· · · · · · · · · · · · · ·
Det såkaldte ’hornfi skejern’  

som bl.a. fi skehandlere an-

vender ved udskæring af benfri 

fi leter fra denne særlige fi sk. 

Efter rensning og afskæring 

af fi skens hoved spændes 

forreste del af rygraden fast 

til hornfi skejernet. Derefter 

udskæres fi leter ved at presse 

en slæde med monterede knive 

ned langs fi skens rygrad.  
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(Boks 2). De fl este af de fi sk der spises i 
Danmark, indeholder kun lidt såkaldt frit 
histidin, dvs. histidin der ikke er indbygget i 
fi skenes proteiner, og dermed kan giver op-
hav til dannelse af histamin. Dog indehol-
der tun, smørfi sk, makrel, sværdfi sk, spyd-
fi sk, sild og hornfi sk store mængder af frit 
histidin, og disse fi sk kan derfor forårsage 
histaminforgiftning (Tabel 1). Som det ses 
af denne tabel har hornfi sk imidlertid alene 
forårsaget 40 % af alle registrerede danske 
tilfælde af histaminforgiftning i perioden 
1997 til 2005.  

Dannelse af histamin i høje koncentratio-
ner i fi skeprodukter kræver både tilstede-
værelse og vækst af bakterier som produce-
rer enzymet histidindekarboxylase. Det er 
velkendt at fl ere bakterier kan danne giftige 
mængder af histamin i fi skeprodukter der 

opbevares ved over ca. 10° C. Samtidig er 
det også i nogle tilfælde vist at kuldetole-
rante bakterier kan danne giftige mængder 
af histamin i fi skeprodukter ved 2° C (Boks 
2). I de tilfælde hvor hornfi sk har forårsaget 
histaminforgiftning, er det imidlertid ikke 
dokumenteret om produkterne var udsat 
for høje opbevaringstemperaturer. 

Et væsentligt formål med vores forsøg har 
derfor været at undersøge om hornfi sk na-
turligt indeholder kuldetolerante bakterier 
der er i stand til at danne giftige mængder 
af histamin når fi sken opbevares på køl.  

Histamin i hornfisk – dannelse og 
forebyggelse
 For hornfisk er der meget begrænset 
information om histamindannelse, hold-
barhed samt forekomst, vækst og aktivitet 
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Tabel 1
REGISTREREDE 
TILFÆLDE AF 
HISTAMIN-
FORGIFTNING 
I DANMARK I PERI-
ODEN 1997-2005a 

· · · · · · · · · · · · · ·

År          personer Fiskeprodukter   Histaminindhold i produkt (mg/kg)

 2005 20b  SMØRFISK (ESCOLAR), TUN, 

    RØGET SMØRFISK   96 - 5800

 2004 39b  KOLDRØGET TUN, TUNSALAT, 

    SMØRFISK, SVÆRDFISK   0 – 6400

 2003 21  TUN, SPYDFISK, SMØRFISK  0 – 9100

 2002 0c  -  -

 2001 13  HORNFISK  1000 - 1200

 2001 3  TUN STEAKS  MEGET HØJT INDHOLD 

 2000 3  SVÆRDFISK  MINDRE MÆNGDER

 1999 13  STEGT TUN, RØGET SMØRFISK  400 – 2000

 1998 15  TUN OG TUN I PASTASALAT  UNDER 50 – 1500

 1997 65  HORNFISK  750 - 1200

 1997 3  TUN  OVER 1000

 i alt 195
  

a  Kilde: Fødevarestyrelsen (www.foedevarestyrelsen.dk). 
b  Data er ikke offentliggjort og skal betragtes som foreløbige. 
c  Ifølge Fødevarestyrelsens rapport over indberettede tilfælde af fødevarebårne sygdomme var der ikke tilfælde af 
histaminforgiftning i 2002. Derimod var der mindst 3 tilfælde hvor i alt 44 personer havde kvalme, opkastning 
og diarré efter indtagelse af bl.a. tun-mousse eller tun-carpaccio. I disse tilfælde er årsagen til sygdom registreret 
som ukendt, men histaminforgiftning kan ikke udelukkes.

                        Antal syge   
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Mange bakterier er i stand til at omdanne aminosyren histidin til histamin. I 
forbindelse med udbrud af histaminforgiftning forårsaget af fi skeprodukter er 
det vist at Morganella morganii, Raoultella planticola, Hafnia sp., Photobacteri-
um phosphoreum eller en særlig kuldetolerante art af Morganella har dannet høje 
koncentrationer af histamin i de produkter som medførte sygdomstilfældene. 
Disse bakterier er meget forskellige: 

· Morganella morganii og Raoultella planticola er kun i stand til at producere 
histamin i fi skeprodukter når opbevaringstemperaturen er over ca. 10° C.

· Photobacterium phosphoreum og kuldetolerante Morganella kan derimod 
både vokse og danne giftige mængder af histamin i fi skeprodukter ved 2° C.

·  Nogle mælkesyrebakterier (Tetragenococcus og Lactobacillus) kan danne 
giftige mængder af histamin i saltholdige fi skeprodukter bl.a. i fi skesovs som op-
bevares i meget lange perioder uden køling. Denne type af fi skesovs fremstilles 
primært i asiatiske lande.

Opbevaring af fi skeprodukter ved 2° C modvirker derfor ikke altid histamind-
annelse. En effektiv køling af fi skeprodukter i is (0° C) nedsætter dog markant 
hastigheden for bakteriernes produktion af histamin.  

af fordærvelsesbakterier. DFU har der-
for i 2002-2004 udført serier af forsøg 
med hornfisk fanget hhv. om foråret og 
om efteråret. For filet af fersk hornfisk 
blev effekten af modificeret atmosfære 
pakning (MAP) sammenlignet med lag-
ring i luft. Disse forsøg blev udført ved 
lagringstemperaturer på både 0° C og 
5° C. Desuden undersøgte vi hvordan 
frostlagring ved -22° C i 5-6 uger påvir-
ker histamindannelse og kvalitetsæn-
dringer for optøet filet af hornfisk under 
kølelagring ved 5° C. 

Vi har tidligere vist at histamindannelsen i 
fersk tun opbevaret ved 2 °C kan reduceres 
væsentlig ved anvende modifi ceret atmo-
sfære-pakning (MAP) med 40 % CO2 og 
60 % ilt i stedet for almindelig vakuum-
pakning. Denne modifi cerede atmosfære 
med et højt indhold af ilt viste sig dog at 
være uegnet til hornfi sk, idet indholdet af 
ilt resulterede i en unaturlig gullig farve af 
fi skekødet (Figur 3). 

MAP med 40 % CO2 og 60 % nitrogen 
bevarede derimod kødets naturlige farve 

Boks 2
HISTAMINPRO-
DUCERENDE 
BAKTERIER

· · · · · · · · · · · · · ·

    
    Holdbarhed i dage afhængig af emballering:

    Luft  Modifi ceret atmosfæreb

Fersk fi let ved 0 °C   15 – 17  Ca. 20

Fersk fi let ved 5 °C   7 – 9  9 – 10

Frossen og optøet fi let ved 5°C  9 – 10  Ca. 17
a  Holdbarhed bestemt ved bedømmelse af lugt og smag. Hornfi sken blev iset mindre end en time efter fangst og 
emballeret få timer derefter.  b   Filet af hornfi sk pakket i atmosfære med 40 % CO

2
 og 60 % nitrogen. 

Tabel 2
HOLBARHED

· · · · · · · · · · · · · ·
Holdbarheda  af hornfi sk af-
hængig af lagringstemperatur, 
atmosfære og opbevaring på 
frost inden kølelagring. 
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(Figur 3), men gav kun en beskeden forlæn-
gelse af produktets holdbarhed (Tabel 2), og 
dannelse af histamin reduceres absolut ikke 
af denne atmosfære. For fersk (ikke tidlige-
re frossen) hornfi sk fandt vi således giftige 
mængder af histamin efter ca. 9 dage ved 
5° C og dette var uafhængig af emballering 
(Figur 4). I Danmark anvendes MAP i høj 
grad ved distribution af fersk fi sk ved 0-2° 
C, men grundet risiko for histamindannelse 
under køledistribution, kan denne emballe-
ring ikke anbefales til fersk hornfi sk.    

Hornfi sk med et indhold af histamin på 
750 – 1200 mg/kg fi skekød har i 1997 og 
2001 forårsaget i alt 78 tilfælde af hista-
minforgiftning i Danmark (Tabel 1). Vo-
res forsøg viser at disse koncentrationer af 
histamin kan dannes under kølelagring af 
hornfi sk ved 5° C. Dette resultat er vigtigt 
og dokumenterer at fersk hornfi sk med et 
højt indhold af histamin ikke nødvendigvis 
har været opbevaret ved temperaturer der er 
højere end det normale for køleskabe i kan-
tiner og private hjem. Under distribution 
og salg, f.eks. i supermarkeder, opbevares 
fersk fi sk ifølge dansk lovgivning ved 0-2° 
C. Flere undersøgelser har dog vist at lidt 

højere temperaturer kan forekomme, og 
fersk MAP-hornfi sk bør ikke distribueres 
på denne måde.  

Forsøgene ved DFU viste desuden tydeligt 
at histaminindholdet i fersk hornfi sk blev 
dannet af bakterien Photobacterium phos-
phoreum. Vi har fundet meget høje koncen-
trationer af denne bakterie i tarmindholdet 
fra hornfi sk, og P. phosphoreum overføres 
formentligt til ferske hornfi sk i forbin-
delse med rensning og fi letering af fi sken. 
P. phosphoreum er i stand til at vokse ved 
0° C, og bakterien er typisk ansvarlig for 
fordærv af fl ere forskellige slags ferske fi sk i 
modifi ceret atmosfære pakning. Det er der-
for ikke overraskende at bakterien vokser 
til høje koncentrationer, forårsager fordærv 
samt danner histamin i fersk hornfi sk – det 
har blot ikke tidligere været dokumenteret. 
(se FISK&HAV nr. 56, side 48-54 for infor-
mation om P. phosphoreum)

Vores forsøg med hornfi sk har vist at gif-
tige mængder af histamin kan undgås på 
to forskellige måder. Hvis fi let af helt frisk 
fersk hornfi sk opbevares i is (ved 0° C) er 
histamindannelsen langsom eller helt fra-

    
 40% CO2 OG 60% ILT                                                       40% CO2 OG 60% NITROGEN Figur 3

MODIFICERET AT-
MOSFÆRE - PAK-
NING AF HORNFISK

· · · · · · · · · · · · · ·
Under kølelagring påvirker 
MAP både farve og lugt for 
fi let af hornfi sk. En atmosfære 
med 40 % CO

2
 og 60 % ilt er 

uegnet fordi fi leten udvikler en 
gullig farve og en ubehagelig 
lugt.  

FO
T

O
: H

E
LL

E
 L

. M
A

D
SE

N



10

Figur 4
HISTAMIN-
DANNELSE

· · · · · · · · · · · · · ·
Dannelse af histamin under 
kølelagring af hornfi sk. Den 
røde stiplede linie angiver 
den laveste koncentration af 
histamin (750 mg/kg) der 
har forårsaget et registreret 
tilfælde af histaminforgiftning 
grundet hornfi sk. Den blå linie 
angiver den højeste tilladelige 
koncentration af histamin i 
fi skeprodukter ifølge dansk 
lovgivning (200 mg/kg).

værende (Figur 4). Disse betingelser bør 
derfor tilstræbes ved forarbejdning og di-
stribution af fersk hornfi sk i praksis. 

Det er dog meget interessant at forsøgene 
også viste at en kombination af frysning 
i 5-6 uger og lagring af optøet hornfi sk i 
modifi ceret atmosfære-pakning (40 % 
CO2 og 60 % nitrogen) forhindrer dan-
nelse af histamin (Figur 4). Samtidig for-
længer denne behandling holdbarheden 
for det optøede produkt markant (med ca. 
7 dage ved 5° C) sammenlignet med fersk 
hornfi sk (Tabel 2). Effekten af frysning 
sammen med modifi ceret atmosfære-pak-

ning var ikke uventet, da vi tidligere har 
vist at fordærvelsesbakterien P. phospho-
reum dræbes ved almindelig frysning af 
fi skeprodukter. 

At anvende en kombination af frysning og 
modifi ceret atmosfære-pakning kan være 
meget relevant. Frysning tillader f.eks. 
salg af hornfi sk udover den periode om 
efteråret hvor fede hornfi sk med god spise-
kvalitet kan fanges i Danmark. Yderligere 
tillader modifi ceret atmosfære-pakning at 
hornfi sk sælges fra køledisken i supermar-
keder på samme måde som mange ferske 
fi skeprodukter og andre levnedsmidler.  
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A BI Danmark er der behov for nye fiskearter 
til konsum. Vores forsøg viser at der er 
mulighed for en øget udnyttelse af horn-
fisk, idet problemer med histamindan-
nelse og histaminforgiftning kan løses 
med almindelig frysning kombineret med 

pakning i modificeret atmosfære. Det vir-
ker derfor relevant at undersøge hvad der 
er den optimale fryseproces for denne fisk 
og samtidig finde gode opskrifter for let 
og hurtig tilberedning af optøede fileter af 
hornfisk.

Anne Kjølby, Ib Krog Larsen og Niels D. Sørensen fra Fødevarestyrelsen, Fødeva-
reregion Øst takkes for information om tilfælde af histaminforgiftning samt for 
samarbejde om dannelse af histamin og biogene aminer i fi skeprodukter inden-
for det integrerede EU projekt SEAFOODplus ( www.seafoodplus.org).Nadereh 
Samieian og Helle L. Madsen har leveret et stort arbejde i forbindelse med lag-
ringsforsøg og identifi kation af bakterier.    
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