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Laktosefri mælk i daginstitutioner 

Fødevarestyrelsen har bedt DTU Fødevareinstituttet om en faglig vurdering i forhold til nedenstående 

forespørgsel fra en sundhedsplejerske angående laktosefri mælk til alle børn i en daginstitution. 

”Vi har fået en forespørgsel omkring laktosefri mælk i daginstitutionerne.  

Vil det være ok at alle børn (1-6 år) i institutionen får laktosefri mælk, så er de fri for at skelne mellem, 

hvem der skal have alm. mælk og hvem der skal have laktosefri mælk?  

Vi kan ikke umiddelbart finde svar i vores håndbøger.” 

Konklusion 

Vurderet ud fra indholdet af næringsstoffer kan laktosefri mælk erstatte laktoseholdige mælkeproduk-

ter. Dette forudsætter dog, at man indtager den anbefalede mængde og ikke undlader at indtage mæl-

ken, f.eks. fordi den smager anderledes. 

Data tyder på, at der ikke er store forskelle på indholdet af mikronæringsstoffer som f.eks. calcium i 

laktosefri mælk sammenlignet med laktoseholdig mælk. Laktose kan påvirke absorptionen af f.eks. 

calcium, men det er uklart, hvorvidt det har betydning i en blandet kost. 

Usikkerhedsvurdering 

Vurderingen er foretaget på baggrund af data fra den norske og hollandske fødevaredatabase, idet 

der ikke findes data for laktosefri mælk i den danske fødevaredatabase.  

Vurderingen omfatter en ernæringsmæssig vurdering, og perspektiver som tilgængelighed, pris, smag, 

produkternes anvendelighed i madlavning i en storkøkkenproduktion og bæredygtighed er ikke vurde-

ret.  

Relevansen af at erstatte alle mælkeprodukter med laktosefri varianter er ikke vurderet, dvs. en vurde-

ring af hvorvidt en vis mængde laktose kan indgå i kosten hos børn med laktose-intolerans indgår 

ikke. 

Der er desuden sparsomt med litteratur på området, fx vedrørende betydning for udvikling af laktose-

intolerans på grund af manglende indtag af laktose samt udvikling af mælke- eller laktase-allergi. 
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Vurdering 

Daginstitutioner anbefales at tilbyde ca. 1 dl drikkemælk per barn i løbet af en daginstitutionsdag plus 

ca. 1 dl mælk per barn til de børn, som spiser morgenmad i daginstitutionen [1]. Derudover bør mælk 

tilbydes i madlavningen efter behov. Mælk og mælkeprodukter bidrager i kosten med f.eks. B2-vitamin 

og calcium [2], [3], og det er derfor vigtigt, at eventuelle erstatningsprodukter tilsvarende indeholder 

næringsstoffer, eller at forsyningen sikres ad anden vej. 

Laktosefri mælk produceres ved at tilsætte laktase til mælk og derved spaltes laktose til monosakkari-

der [4]. Nogle producenter filtrerer en del af laktosen fra inden tilsætning af laktase [5]. En ekstra pro-

ces vil alt andet lige kunne øge produktets klimabelastning, men hvorvidt denne ekstra proces har væ-

sentlig betydning for kostens samlede klimabelastning er ikke vurderet. 

Laktosefri mælk bruges f.eks. af personer, som er laktoseintolerante. Ved laktose-intolerans har per-

sonen lav eller ingen aktivitet af det enzym, der spalter laktose til monosakkarider (laktasemangel). 

Raske personer med laktose-intolerans anbefales en laktosereduceret diæt baseret på normalkost, 

som normalt godt kan indeholde en begrænset mængde laktoseholdig mælk. Det kan være nødven-

digt at indtage laktose-fri mælk eller calciumtilskud for at sikre calciumindtagelsen hos f.eks. børn un-

der 18 år eller ældre [6]–[8]. 

Generelt angiver litteraturen, at laktosefri mælk er en god kilde til f.eks. calcium [4], [9] uden dog at op-

lyse indholdet. En mejeriproducent oplyser at: ”Laktosefri mælk er (altså) stadig rig på calcium (kalk), 

protein, vitamin B2, vitamin B12, kalium, fosfor og jod” [5]. Hvorvidt indholdet af næringsstoffer svarer 

til indholdet i den laktoseholdige mælk er ikke oplyst.  

Den danske Fødevaredatabase indeholder ikke data for næringsstofindhold i laktosefri mælkeproduk-

ter. De findes dog f.eks. i den norske og hollandske fødevaredatabase [10], [11]. Her er der små for-

skelle både for makro- og mikronæringsstoffer. Det kan se ud som om, indholdet af f.eks. B2-vitamin 

og calcium er lidt lavere i laktosefri mælkeprodukter, men ud fra disse data er det svært at vurdere, om 

det skyldes reelle forskelle eller batchforskelle mv. Det er heller ikke muligt at vurdere kvaliteten af 

data – f.eks. om data er beregnede eller analyserede. 

Flere studier har vist, at laktose kan have en stimulerende effekt på absorptionen af f.eks. calcium 

[12], [13]. Det er dog uklart, om eller hvor stor betydning evt. fravær af laktose kan have for absorptio-

nen af bl.a. calcium i en blandet kost. 

Spædbarnet indtager laktose fra modermælk eller modermælkserstatning, idet der er krav om laktose-

indhold i modermælkserstatninger. Udover en positiv effekt på tilgængelighed af mineraler, tilskrives 

laktose også en stimulerende effekt på væksten af bifidobakterier og laktobaciller hos det nyfødte barn 

[14]. Hvorvidt denne effekt har betydning hos større børn er usikkert. 
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Det har ikke være muligt at finde litteratur, der undersøger, om mennesker kan blive laktose-intole-

rante pga. manglende indtag af laktose. Det er desuden uvist, om laktose-fri mælk øger risikoen for 

mælkeallergi eller anden fødevareallergi hos laktosetolerante individer. 

Enzymet laktase er et protein, som der i princippet kan udvikles fødevareallergi overfor. Der er dog 

kun rapporteret ét tilfælde af laktase-allergi i litteraturen, hvorfor det må antages ikke at være et ud-

bredt problem [15]. 

Lene Møller Christensen 

Ellen Trolle 

Jeppe Madura Larsen 
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