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Stigende antal overvægtige børn og unge i Danmark: 1995-2002 
 
Af forsker, cand. scient. i human ernæring og idræt, Jeppe Matthiessen, 
Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet 
 
Udviklingen i overvægt og fedme blandt børn og unge (4-18 år) er blevet undersøgt i 
perioden fra 1995 til 2000-02.1 Det blev gjort på baggrund af data om højde og vægt i 
et repræsentativt udsnit af mere end 2.000 børn og unge, der har deltaget i De 
Nationale Kostundersøgelser i 1995 og 2000-02. Internationale køns- og 
aldersspecifikke grænseværdier for Body Mass Indexet (BMI) blev anvendt til 
bestemmelse af overvægt og fedme.2 
 
Resultaterne viser, at BMI er steget for drenge og piger i alle aldersgrupper (4-6, 7-10, 
11-14 og 15-18 år), og at forekomsten af overvægt (fedme medregnet) blandt 4-18-
årige er steget fra 10,9 % i 1995 til 14,4 % i 2000-02. Forekomsten af fedme er derimod 
uændret i perioden: 2,3 % i 1995 vs. 2,4 % i 2000-02.  
 
I 1995 var der 96.500 overvægtige børn og unge, mens der i 2000-02 var 136.500. 
Stigningen i forekomsten af overvægt svarer således til, at der er blevet 40.000 flere 
overvægtige børn og unge i perioden fra 1995 til 2000-02. Det reelle tal er formentlig 
højere, da analysen er baseret på forældrenes egne oplysninger om barnets højde og 
vægt, mens de 15-18 årige selv oplyste højde og vægt. Den højeste forekomst af 
overvægt i 2000-02 er blandt de 7-10-årige piger, hvor mere end hver femte er 
overvægtig. Sammenlignes overvægtsudviklingen blandt børn og unge i Danmark med 
USA, synes Danmark fortsat at være 20 år efter USA.  
 
Konsekvenser af overvægt 
Problemet ved at være overvægtig eller fed som barn og ung er, at der er en tendens 
til, at overvægt og fedme følger med ind i voksentilværelsen. Det er forbundet med øget 
risiko for sygdomme som type-2 diabetes og hjerte-kar-sygdomme. I en ny dansk 
undersøgelse er det tilmed vist, at et højt BMI i barndommen er forbundet med øget 
risiko for hjerte-kar-sygdomme i voksentilværelsen uanset senere vægtstatus.3 For 
nylig er der lavet økonomiske beregninger, der viser, at fedme koster samfundet over 
14 milliarder kroner om året i sygehusindlæggelser og sygefravær.4  
 
For børn er overvægt desuden forbundet med et lavere fysisk aktivitetsniveau og 
problemer af psykosocial karakter som drilleri, mobning og lavt selvværd. 
 
Årsager til stigende forekomst af overvægt 
Mulige årsager til den stigende forekomst af overvægt indgår ikke i analysen, men 
ændringer i børn og unges kost- og aktivitetsvaner er sandsynlige årsager til 
overvægtsudviklingen.  
 
Resultater fra De Nationale Kostundersøgelser viser, at børns indtag af slik og 
chokolade samt sukkersødede sodavand er steget med henholdsvis 30 % og 38 % 
blandt de 4-14 årige i perioden fra 1995 til 2000-01,5 mens indtaget af fastfood (pizza, 
burger, pølser m.m.) er steget med 33 % blandt de 4-18 årige fra 1995 til 2000-04.6 

 
En del af denne stigning skal sandsynligvis ses i sammenhæng med, at 
portionsstørrelserne af energitætte produkter med et højt sukker- og/eller fedtindhold 
som slik, chokolade og sodavand samt fastfoodmenuer er blevet større i netop denne 
periode.7



Der lader ikke til at have været de store ændringer i børn og unges sportsaktivitet8 og 
idrætsvaner9 i undersøgelsesperioden. Derimod er børn og unges fysiske 
aktivitetsmønster i den øvrige del af tiden, der bl.a. omfatter leg og transport, ændret 
væsentligt. Børn og unge synes således at bruge mere tid på stillesiddende aktiviteter 
som tv og især computer. Andelen af 7-15-årige, der har fået tv, computer og 
internetadgang på værelset, er steget markant i undersøgelsesperioden.9 Hvor det i 
1993 var 12 %, som havde computer på eget værelse, var det 39 % i 2004. 
 
Det samme er bilparken i Danmark, der i perioden fra 1995 til 2002 er steget med  
16 %.10 Den øgede rådighed over biler har haft en afsmittende virkning på børn og 
unges transportvaner. Antallet af børn, der bliver kørt i bil til og fra skole, er fordoblet i 
perioden.11 Samtidig har der været et fald på knap 30 % i andelen af børn, der cykler til 
og fra skole, mens brugen af kollektiv trafik er steget.11  
 
Forebyggelse er væsentligt 
Resultaterne underbygger, at det er væsentligt at forebygge overvægt og fedme, 
herunder blandt børn og unge. Det bør ske ved at fremme sunde kost- og 
aktivitetsvaner fra en tidlig alder.  
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