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Anmodning om bidrag om næringsstoffer i fødevarer 

Fødevarestyrelsen har fra en organisation modtaget en henvendelse, der drejer sig om mængden af 

vitaminer og mineraler i kosten. Organisationen udtrykker bekymring for, om mængden af vitaminer og 

mineraler i kosten er tilstrækkelig.  

Organisationen henviser til Frida/Fødevaredatabanken og mener, at værdierne er ”voldsomt” foræl-

dede.  

Derudover spørger organisationen ind til et citat fra Fødevarestyrelsens hjemmeside altomkost.dk, 

som skriver, at ”Indholdet af vitaminer og mineraler i frugt og grønsager på det danske marked bliver 

løbende undersøgt af Fødevarestyrelsen. Undersøgelserne viser, at der ikke er færre vitaminer og mi-

neraler i dem nu end tidligere. Snakken om, at det moderne landbrug udpiner jorden, er altså ikke rig-

tig.” 

Organisationen mener ikke, at ovenstående citat stemmer overens med de informationer, organisatio-

nen modtager fra udlandet. 

 

DTU Fødevareinstituttets svar 

Teksten på Fødevarestyrelsens hjemmeside Altomkost.dk er baseret på det tidligere overvågningspro-

gram i regi af Fødevarestyrelsen, som viste at indholdet af vitaminer og mineraler i fødevarerne holder 

sig bemærkelsesværdigt stabilt. Der er ganske få systematiske forandringer til det bedre eller værre 

og kun af en begrænset størrelsesorden på 10-20 %. Der er således ingen tegn på udpining af jorden. 

I alt har man fulgt indholdet af 9 mineraler og 7 vitaminer i forskellige fødevarer. Derudover skal det 

nævnes at undersøgelser for C-vitamin i æbler på det danske marked i perioden 1939-2005 viser, at 

der er store sortsvariationer, men at der ikke er noget som tyder på, at indholdet af C-vitamin i den 

samme sort har ændret sig (http://orbit.dtu.dk/ws/files/124062214/2016_Vitaminer_i_100_r.pdf). Inter-

nationalt er problematikken omkring udpint jord behandlet for mineraler i artiklen: ”Mineral nutrient 

composition of vegetables, fruit and grains: The context of reports of apparent historical declines” ( 

https://doi.org/10.1016/j.jfca.2016.11.012).  

Det er målet at have en fødevaredatabank, som indeholder relevante og veldokumenterede data. Det 

betyder at både fødevarerne og indholdsstofferne skal have relevans og være retvisende. Med de til-

gængelige ressourcer er det ikke muligt at analysere alle fødevarer på markedet for alle næringsstof-

fer årligt. Når der indsamles fødevaredata, sker der derfor en prioritering ud fra mange kriterier f.eks. 

om der er nye fødevarer på markedet eller fødevarer, som endnu ikke er i fødevaredatabanken, ny 

lovgivning på området f.eks. obligatorisk berigelse, ændringer i fødevareproduktionen, manglende 

data eller almindelig fornyelse og check af om data fortsat er gældende. Der er fortsat mange ældre 

data i fødevaredatabanken, som kontinuerligt opdateres med nye. Den analytiske kvalitet for ældre 
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data er generelt tilfredsstillende, men prøverne, som er analyseret, kan dog være baseret på en util-

fredsstillende prøveudtagning, som ikke er repræsentativ for markedet. Netop dette punkt er væsent-

ligt for nye data, som indgår i databasen. Dette bevirker, at der udtages produkter, som allerede er i 

databasen, hvor porre er et eksempel. Der vil i 2019 komme en opdatering for grøntsager herunder 

porre. Data bliver konstant opdateret, som illustration herpå kan nævnes rapporten: ”Næringsindhold i 

kødudskæringer – danske grise fra 2017” (https://www.food.dtu.dk/publikationer/ernaering-og-kostva-

ner). 

Prioritering af analyseindsatsen gør, at der hyppigere vil indgå leverpostej i opdateringer af fødevare-

databanken. Leverpostej er et produkt med et betydeligt ugentligt konsum hos mange i forhold til le-

ver, som de fleste kun spiser lejlighedsvis. Disse informationer fremkommer via DANSDA (Den natio-

nale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet), der udover at kunne bestemme indtaget af 

bestemte fødevarer også undersøger, om danskerne får tilstrækkeligt med vitaminer og mineraler. 

Metoden i DANSDA er, at der udtages en simpel tilfældig stikprøve af befolkningen til at udføre kostre-

gistrering i en periode. Denne population undersøges for repræsentativitet og om nødvendigt vægtes, 

så data bliver repræsentative for befolkningen. Ved denne metode har man et værktøj hvor man kan 

udpege risikogrupper bestemt ved køn, alder og socioøkonomiske parametre i forhold til indtag af fø-

devarer, vitaminer og mineraler.  

Indkøbsdata kan kun i særlige tilfælde knyttes til et individ og et indtag. Denne problematik er fornylig 

behandlet i en E-artikel fra 2018: ”Hvor meget kød spiser danskerne? – data fra statistikker og kostun-

dersøgelser” (https://www.food.dtu.dk/publikationer/e-artikler).  

Det er data fra DANSDA, som har identificeret væsentlige A-vitamin kilder i forskellige befolknings-

grupper og har kunnet identificere at drenge på grund af deres leverpostejindtag har et højt indtag af 

retinol. Når der i Fødevaredatabanken, som kilde for A-vitamin er angivet ”Værdi beregnet ved omreg-

ning af forskellige analysedata” er denne beregnet ud fra de oplyste værdier for retinol og/eller ß-caro-

ten. Anvendte beregninger fremgår af https://frida.fooddata.dk/pdf/frida-dokumentation-da_DK-august-

2019.pdf.  For næringsstoffer, som er analyseret er anført kilder. Dog må det erkendes at kildebeskri-

velsen på https://frida.fooddata.dk kan gøres bedre, hvilket vil blive prioriteret ved nye versioner i 

2019.  
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