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Sammen med tørring har saltning været i brug
til konservering af levnedsmidler fra før histo-
risk tid, og meget store levnedsmiddelproduk-
tioner har gennem tiderne været baseret på
saltning. Saltning af sild kendes fra Øresunds-
kysterne i middelalderen, og udøves stadig i
Norge og Island. Saltning af torskefisk, specielt
til videre tørring til klipfisk havde tidligere stor
betydning, og der saltedes meget kød, fx okse-
kød, såkaldt »corned beef« (fra »corn« i betyd-
ningen korn (saltkrystaller)), som tidligere blev
eksporteret fra USA til England. I slutningen af
det 19. århundrede sendtes store mængder af
saltet oksekød og lammekød fra Australien til
England. 

Dette saltede kød var næppe særlig velsma-
gende efter vor opfattelse, men der var ikke
andre konserveringsmetoder til at kunne leve-
re kød til de fjerne modtagere, eller på de tids-
punkter hvor der var behov for det. Anvendel-
sen af saltning gik stærkt tilbage, da man sidst
i 1800-tallet begyndte at anvende køle- og
frosttransport.

I dag er man ikke afhængig af saltning som
konserveringsmetode i den industrialiserede
del af verden. Metoder som køling og frysning
giver færre smagsændringer og er blevet de
foretrukne. I mange tilfælde tilstræber man
imidlertid netop den særlige smagsændring,
saltning giver, fx ved saltning af skinker, bacon,
spegepølser, saltsild og fiskehalvkonserves.
Derfor er saltning fremdeles en vigtig konser-
veringsmetode, hovedsagelig for kød og fisk,
og ofte kombineret med køling og andre kon-
serverende behandlinger, fx tørring, røgning,
kemisk konservering eller varmekonservering. 

Af Danmarks samlede kødforbrug er ca.
33% pølsemagerivarer (charcuterivarer), der
alle er saltede. Af verdens fiskeproduktion
anvendes ca. 16% til saltning, røgning o.l.

I dag anvendes som regel en meget mildere
saltning end tidligere, hvor den konserverende
virkning var den vigtigste. Derfor er køling,
både af råvarer og af de saltede produkter

under fremstilling og distribution oftest nød-
vendig for at sikre holdbarhed og sikkerhed. 

I kød og kødvarer anses 2-3% salt af de fle-
ste for at give en passende saltsmag. Produkter,
hvis holdbarhed i væsentlig grad er baseret på
saltindholdet, fx spegepølser, saltes kraftigere,
og man har for disse vænnet sig til den krafti-
gere saltsmag. For saltet kød tilstræber man
sædvanligvis en særlig rød farve og en særlig
aroma, og foruden natriumchlorid anvendes
derfor nitrit eller nitrat og undertiden sukker,
krydderier o.l.

SSaalltt oogg ssuunnddhheedd.. Behovet for salt (natrium-
chlorid, NaCl) er for et voksent menneske 0.5-
1.2 g pr. dag. Indtaget i Danmark er i gennem-
snit ca. 7-12 g, hvoraf hovedmængden, 5-10 g
hidrører fra madens fremstilling, tilberedning
og krydring. Da meget tyder på, at et højt salt-
indtag kan bidrage til et forhøjet blodtryk,
anbefales tilbageholdenhed med hensyn til
saltindtag, fx højst 5 g pr. dag. I levnedsmid-
delkonserveringen bør derfor vises tilbagehol-
denhed med brug af salt.

Det er natriumionerne, der har den blod-
tryksforhøjende virkning. Brugen af fx kalium
eller magnesium i stedet for natrium har ingen
konserveringsmæssige ulemper, men medfører
øgede udgifter. Desuden kan ombytning af fx
50% af NaCl med KCl eller MgCl2 medføre en
bitter eller metallisk smag.

Saltindtaget er dog aftagende i de fleste
industrilande, fordi saltning i mindre og min-
dre grad anvendes som den eneste konserve-
ringsmetode. Tillige går præferencen blandt
forbrugerne mod et lavere saltindhold.

Mange virksomheder har reduceret saltind-
holdet i deres produkter, ligesom Low Sodium
(lavt natrium) produkter er blevet en stor suc-
ces i mange lande.
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8.1 Salt i vandfasen

Afgørende for salts konserverende virkning er
ikke så meget varens saltkoncentration som
koncentrationen af salt i vandfasen. Derfor
bruges salt-i-vand koncentrationen (salt/vand
forholdet), altså fx g salt pr. 100 g vand som

noget karakteristisk for et produkt. I USA og
England anvendes ofte salt-i-lage begrebet
(»salt in brine«), altså g salt pr. 100 g vand plus
salt. 10% salt-i-vand svarer til 100 * 10 / (100
+ 10) = 9.091% salt-i-lage, jf. fig. 8-1. Se også
fig. 8-47.

8.1.1 Vandaktivitet,  aw.
Vandaktivitet, aw, er forholdet mellem vand-
damptrykket over levnedsmidlet og vand-
damptrykket over rent vand ved samme tem-
peratur, jf. kap. 6. Begrebet aw er bekvemt at
anvende og giver et bedre mål for konserve-
ringseffekten end en angivelse af salt/vand for-
holdet, idet effekten af andre opløste stoffer er
tilgodeset med aw.

Fig. 8-1 viser relationen mellem saltkoncen-
tration og aw i vandige opløsninger. Vandakti-
viteten er mindre i et biologisk system end i
rene opløsninger, jf. fig. 8-2.

Vandaktivitetens indflydelse på forskellige
mikroorganismers væksthastighed fremgår af
fig. 8-3. De mest saltfølsomme mikroorganis-
mer, blandt disse en del patogene, har
vækstoptimum ved aw = 0.995, svarende til
1% salt i vandfasen. Adskillige andre, specielt
skimmel og halofile bakterier har lavere opti-
ma. En forøgelse af saltkoncentrationen i om-
rådet 1% til 5% medfører således ikke nød-
vendigvis en øget hæmning af disse mikroor-
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gg ssaalltt pprr.. gg ssaalltt pprr.. 110000 gg ssaalltt pprr.. 110000
110000 gg vvaanndd mmll oopplløøssnniinngg gg oopplløøssnniinngg MMoollaarriitteett aaww

0.876 0.871 0.868 0.149 0.995
1.750 1.739 1.72 0.297 0.990
3.541 3.501 3.42 0.598 0.980
7.009 6.849 6.55 1.171 0.960

10.351 9.985 9.38 1.708 0.940
13.494 12.883 11.89 2.204 0.920
16.537 15.610 14.19 2.670 0.900

Figur 8-1: Vandaktivitet og saltkoncentration (NaCl) i rene saltopløsninger, målt ved 25°C.

Figur 8-2: Vandaktivitet i nogle saltede kødprodukter og i rene saltop-
løsninger.
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ganismer, men aw-niveauet vil påvirke floraens
sammensætning.

Effekten af aw hænger sammen med de øvri-
ge vækstbetingelser (pH, temperatur, lys osv.),
hvorfor fig. 8-3 kun må opfattes som illustre-
rende.

I fig. 8-4 er aw for en række danske saltede
kødprodukter angivet. Det ses, at for de fleste
produkter, bortset fra spegepølse, er forskelle-
ne i saltindhold og salt/vand forhold større end
forskellene i  aw.

BBeerreeggnniinngg aaff vvaannddaakkttiivviitteett..
Vandaktiviteten kan måles ved en række meto-
der med forskellige instrumenter, jf. kap. 6.
Den kan imidlertid også beregnes efter Ra-
oult’s lov med ret gode resultater for de kon-
centrationer, der er aktuelle ved saltning. 

8.2 Hurdle-effekt

Holdbarhed og sikkerhed er som regel afhæn-
gig af flere faktorer, og levnedsmiddelkonser-
vering kan anskueliggøres som et forhindrings-
løb, hvor mikroorganismerne skal passere en
række forhindringer, hurdler, for at kunne vok-
se. Hurdler er stoffer eller processer, som redu-

cerer mikrobiel vækst og andre kvalitetsfor-
ringende processer.

Det kræver en indsats af mikroorganismerne
at komme over en hurdle, jo højere hurdle, jo
flere anstrengelser er nødvendige, dvs. jo færre
mikroorganismer kan komme over. Med større
og/eller flere hurdler opnås, at de tilstede-
værende mikroorganismer får dårligere eller
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Figur 8-3: Væksthastighed (målt i % af maks. væksthastighed) for for-
skellige mikroorganismer i afhængighed af vandaktivitet.

KKøøddpprroodduukktt %% NNaaCCll aaww gg NNaaCCll pprr.. 110000 gg vvaanndd

Spegepølse 4.0-7.0 0.73-0.89 14 - 38
Hamburgerryg 3.0-4.7 0.92-0.97 3.7-6.7
Leverpostej 1.0-2.1 0.92-0.95 1.7-3.5
Saltkød 3.0-5.7 0.93-0.95 4.0-8.1
Røget medisterpølse 1.9-2.8 0.92-0.95 3.2-6.8
Wienerpølse 1.8-2.7 0.93-0.96 3.1-4.9
Leverpølse 1.7-2.9 0.91-0.95 3.4-9.3
Sylte 1.9-2.5 0.92-0.96 2.7-4.0
Kødpølse 2.2-3.0 0.92-0.96 3.9-6.4

Figur 8-4. Saltindhold, aw og salt/vand forhold i forskellige danske kødprodukter. (Landbrugsministeri-
ets Slagteri- & Konserveslaboratorium).
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