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Notat 

Til Fødevarestyrelsen. 

Vedr. Øvelse med nye data fra Sportsernæringsundersøgelsen 

Øvelse med nye data fra Sportsernæringsundersøgelsen 

Opdrag 

DTU Fødevareinstituttet er af Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, blevet bedt om at 

genvurdere nedenstående tre berigelsessager med nye indtagsdata fra Sportsernæringsunder-

søgelsen.  

Produkt 1: Læskedrik (pulver til opblanding med vand). Der blev nedlagt forbud mod de ansøgte til-

sætninger af zink og kreatin, så det er disse stoffer, der skal genvurderes. FVST J. nr. 2017-27-7100-

00331. 

Produkt 2: Bar. Der blev nedlagt forbud mod de ansøgte tilsætninger af jern, magnesium, zink, kobber, 

jod, mangan og A-vitamin, så det er disse stoffer, der skal genvurderes. FVST J. nr. 2016-27-7100-

00256. 

Produkt 3: Mælkebaseret drikkevare. Der blev nedlagt forbud mod den ansøgte tilsætning af A-vitamin, 

så det er dette stof, der skal genvurderes. FVST J. nr. 2018-29-7100-00494. 

Baggrund 

På baggrund af data fra Sportsernæringsundersøgelsen (Mejborn et al. 2018) er der blevet beregnet 

indtag af forskellige kategorier af sportsernæringsprodukter (SEP) til brug i berigelsessager. Katego-

rierne fremgår af tabel 1. 
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Tabel 1. Sportsernæringsprodukt (SEP) kategorier 

Hovedkategori Subkategori I Subkategori II 

Total mælkebaserede 

sportsernæringsdrikke-

varer (SEP) 

Proteinprodukter (mælkebaserede drikkevarer) Færdigdrik 

Pulver 

Kulhydrat- og proteinprodukter (mælkebaserede 

drikkevarer) 

Færdigdrik 

Pulver 

Total vandbaserede 

sportsernæringsdrikke-

varer (SEP) 

Aminosyrer og BCAA (vandbaserede drikkevarer) Færdigdrik 

Pulver 

Sportsdrikke/elektrolytdrikke (vandbaserede drikke-

varer) 

Færdigdrik 

Pulver 

Kreatin (vandbaserede drikkevarer) Pulver 

Total sportsernærings-

barer (SEP) 

Kulhydrat bar 

Protein bar 

Total sportsernærings-

geler (SEP) 

Kulhydrat gel 

For alle SEP kategorierne er der beregnet P50 og P95 for sædvanligt og akut indtag for mænd, kvinder 

og alle. Aldersgrupperne er opdelt i 18-24, 25-34, 35-55 og 18-55 år.  

Usikkerheden på P95 er høj, når det samlede antal af personer er under 60 (n<60) (EFSA 2011). Da 

dette er gældende for visse af SEP kategorierne vil P95 for disse kategorier være behæftet med stor 

usikkerhed og ikke være egnet til at indgå i en reel risikovurdering. Dette ses i nedenstående vurde-

ringer for Produkt 1, 2 og 3, hvor det ikke er muligt for alle SEP kategorierne at køns- og aldersopdele 

på samme vis som med data fra de nationale kostundersøgelser (Pedersen et al., 2015)1, der hidtil er 

brugt i berigelsessager. Det er også på denne baggrund, at aldersgruppen 15-17 år ikke er medtaget, 

da den indeholder for få brugere af SEP (n=39). 

Der er i beregningerne ikke taget højde for, at 52% af deltagerne i Sportsernæringsundersøgelsen 

dagligt indtager mere end ét SEP. 

Vurdering 

Produkt 1 

På baggrund af indtagsdata fra Sportsernæringsundersøgelsen ses det, at indtaget af vandbaserede 

sportsernæringsdrikkevarer (SEP) er højere end indtaget af læskedrikke, der har ligget til grund for 

tidligere beregninger foretaget med data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske 

aktivitet 2011-2013 (tabel 2). Nye beregninger, hvor indtaget af vandbaserede sportsernæringsdrikke-

varer (SEP) erstatter indtaget af læskedrikke, vil derfor ikke ændre på konklusionen i vurderingen af 

Produkt 1, idet indtaget af zink og kreatin ved inddragelse af de nye indtagsdata vil føre til højere 

indtag af de pågældende stoffer. 

1 Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2011-2013. 
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Tabel 2. Indtag af læskedrikke og vandbaserede sportsernæringsdrikkevarer (SEP) 

Voksne mænd Voksne kvinder 

P95 for indtaget af læskedrikke 

(ml/dag)* 

1052 542 

P95 for indtag af vandbaserede 

sportsernæringsdrikkevarer (SEP) 

(ml/dag)* 

1300 

*Indtaget er baseret på aldersgruppen 25-34 år.

Produkt 2 

På baggrund af indtagsdata fra Sportsernæringsundersøgelsen ses det, at indtaget af sportsernæ-

ringsbarer (SEP) er højere end indtaget af chokolade, barer og lignende, der har ligget til grund for 

tidligere beregninger foretaget med data fra Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske 

aktivitet 2011-2013 (tabel 3). Nye beregninger, hvor indtaget af chokolade, barer og lignende erstattes 

med indtaget af sportsernæringsbarer (SEP) vil derfor ikke ændre på konklusionen i vurderingen af 

Produkt 2, idet indtaget af de nævnte stoffer ved inddragelse af de nye indtagsdata vil føre til højere 

indtag af de pågældende stoffer. 

Tabel 3. Indtag af chokolade, barer og lignende og sportsernæringsbarer (SEP) 

Voksne mænd Voksne kvinder 

P95 for indtaget af chokolade, ba-

rer og lignende (g/dag)* 

50 33 

P95 for indtaget af sportsernæ-

ringsbarer (SEP) (g/dag)* 

118 

*Indtaget er baseret på aldersgruppen 24-35 år.

Produkt 3 

På baggrund af indtagsdata fra Sportsernæringsundersøgelsen ses det, at indtaget af mælkebaserede 

sportsernæringsdrikkevarer (SEP) er højere end indtaget af mælkebaserede drikkevarer, der har ligget 

til grund for tidligere beregninger foretaget med data fra Den nationale undersøgelse af danskernes 

kost og fysiske aktivitet 2011-2013 (tabel 4). Nye beregninger, hvor indtaget af mælkebaserede drik-

kevarer erstattes med indtaget af mælkebaserede sportsernæringsdrikkevarer (SEP) vil derfor ikke 

ændre på konklusionen i vurderingen af Produkt 3, idet indtaget af A-vitamin ved inddragelse af de 

nye indtagsdata vil føre til højere indtag af A-vitamin. 
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Tabel 4. Indtag af mælkebaserede drikkevarer og mælkebaserede sportsernæringsdrikkevarer 

(SEP) 

Voksne mænd Voksne kvinder 

P95 for indtaget af mælkebase-

rede drikkevarer (ml/dag)* 

217 143 

P95 for indtaget af mælkebase-

rede sportsernæringsdrikkevarer 

(SEP) (ml/dag)* 

700 545 

*Indtaget er baseret på aldersgruppen 24-35 år.
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