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FORMÅL OG BAGGRUND 

Fødevarestyrelsen modtager løbende mange henvendelser om notifikation eller anmeldelse af tilsætning af 

vitaminer og/eller mineraler til fødevarer. 

 

Tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer (med undtagelse af kosttilskud og fødevarer til særlige 

grupper, fx modermælkserstatninger, børnemad mv.), også kaldet berigede fødevarer, er reguleret af be-

kendtgørelse om tilsætning af vitaminer og mineraler til fødevarer. På tidspunktet for prøveprojektet var be-

kendtgørelse nr. 1280 af 29/11/2017 gældende. 

 

Med en notifikation bliver Fødevarestyrelsen orienteret om, at den berigede fødevare er tilsat en mængde af 

vitaminer eller mineraler, som overholder de generelle tilladelser i bekendtgørelsens bilag. Ønsker virksom-

heden at tilsætte vitaminer eller mineraler til fødevarer i en højere mængde end de generelle tilladelser eller 

til en produktkategori, der ikke er anført i bilaget, skal virksomheden anmelde tilsætningen. Anmeldelser er 

gebyrbelagt. Til brug for vurdering af sagen indhenter Fødevarestyrelsen en risikovurdering fra Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU). På baggrund af risikovurderingen træffer Fødevarestyrelsen en afgørelse i sa-

gen. Hvis der gives en accept til tilsætning til det konkrete produkt, udsteder Fødevarestyrelsen efterfølgen-

de en generel tilladelse til tilsætningen ved den førstkommende ændring af bekendtgørelsen.  

 

Produktkategorien ”ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med eller uden aroma” – såkaldt læske-

drikke - er en kategori, som Fødevarestyrelsen modtager mange anmeldelser og/eller notifikationer om ved-

rørende tilsætning af vitaminer og/eller mineraler.  

 

Formålet med dette projekt er at undersøge, om indholdet af vitaminer og mineraler i læskedrikke er i over-

ensstemmelse med de generelle tilladelser i bekendtgørelsen, og om det analyserede indhold af vitaminer 

eller mineraler i produkterne svarer til det indhold, der er deklareret på produkterne.  

 

HVOR OG AF HVAD TAGES DER PRØVER?  
Der er udtaget prøver af drikkevarer (typen ”læskedrikke”), der tilhører følgende kategorier i bekendtgørelse 

nr. 1280/2017: 

- Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med eller uden aroma, herunder fx frugtsaft, grøn-

sagssaft og lignende 

- Ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand med eller uden aroma, tilsat koffein i en mængde 

over 15 mg pr. 100 g 

- ikke-alkoholholdige drikkevarer baseret på vand, hvor indholdet af protein udgør mindst 20 % af fø-

devarens energiindhold og energiindholdet er min 420 kJ pr 100 ml 

- elektrolytdrikke 
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Eksempler på læskedrikke, som er indgået i projektet, er sodavand, frugt- eller grønsagsdrikke, ”energidrik-

ke” (læskedrikke med koffein) og ”sportsdrikke”, som fx proteindrikke baseret på vand og elektrolytdrikke. 

Læskedrikkene kan også være pulvere eller tabletter til opblanding med vand, dvs. produktet som det kon-

sumeres er en drikkevare. 

 

Prøverne udtages hos producenterne, importører, samhandelspartnere eller på lagre, som virksomhederne 

anvender.  

 

HVAD UNDERSØGES PRØVERNE FOR?  

Prøverne er undersøgt for et eller flere af følgende vitaminer og/eller mineraler: vitamin D, vitamin E, kalium, 

calcium, magnesium, selen og zink. Det er undersøgt, om indholdet af vitaminer og/eller mineraler i prøverne 

overholder de generelle tilladelser, og om det deklarerede indhold er i overensstemmelse med det målte. 

Derudover er det vurderet, om kravet om en betydelig mængde er overholdt. 

 

OVERSIGT OVER TILLADT INDHOLD AF VITAMINER OG MINERALER 
I nedenstående tabeller ses de generelle tilladelser til indholdet af de vitaminer og/eller mineraler i læske-

drikke, som har været inddraget i projektet (tabel 1), samt minimumsindholdet af disse vitaminer og/eller 

mineraler i berigede læskedrikke for, at kravet om en betydelig mængde1 er overholdt (tabel 2). 

 
Tabel 1: Oversigt over maksimummængder af tilsatte vitaminer og mineraler til læskedrikke, som anført i næ-

ringsdeklarationen pr. 100 g eller 100 ml i henhold til BEK 1280/2017 

Produktkategori Maksimalt indhold som anført i næringsdeklarationen pr. 100 g eller 
100 ml 

Ikke-alkoholholdige
1)

 drikkevarer baseret 
på vand med eller uden aroma, herunder 
fx frugtsaft, grønsagssaft og lignende. 

Vitamin D 
Vitamin E 
Kalium 
Calcium 
Magnesium 
Selen 

0,8 ug 
8,0 mg 
80 mg 
66,7 mg 
31,5 mg 
15 ug 

Ikke-alkoholholdige
1)

 drikkevarer baseret 
på vand med eller uden aroma, tilsat 
koffein i en mængde over 15 mg pr. 100 
ml. 

Vitamin D 
Vitamin E 
Kalium 
Calcium 
Magnesium 
Selen 

0,8 ug 
8,0 mg 
80 mg 
66,7 mg 
31,5 mg 
15 ug 

Ikke-alkoholdige
1)

 drikkevarer baseret på 
vand, hvor indholdet af protein udgør 
mindst 20 % af fødevarens energiindhold 
og energiindholdet er minimum 420 kJ pr. 
100 ml (100 kcal pr. 100 ml) 

Vitamin D 
Vitamin E 
Kalium 
Calcium 
Magnesium 
Selen 

0,8 ug 
8,0 mg 
80 mg 
66,7 mg 
61 mg 
15 ug 

Elektrolytdrikke
1)

 markedsført i enkeltpor-
tionspakninger (omfatter ikke produkter, 
der henvender sig til personer under 18 
år) 

Vitamin D 
Vitamin E 
Kalium 
Calcium 
Magnesium 
Zink 

1,0 µg 
1,8 µg 
80 mg 
50 mg 
40 mg 
0,3 mg 

1) Kan være pulvere eller tabletter beregnet til opblanding med vand. I alle tilfælde angiver den generelle tilladelse det maksimale indhold pr. 100 ml i det 

drikkeklare produkt (uanset om næringsdeklarationen gives, som produktet sælges, eller som produktet indtages). 

 

                                                           
1 Der er krav om, at vitaminer og mineraler, der er tilsat fødevarer, skal være tilsat i mindst en betydelig mængde, 

jf. forordning 1925/2006. 



 

3 
 

Tabel 2: Oversigt over minimumsindholdet af vitaminer eller mineraler i berigede drikkevarer, jf. krav om en 
betydelig mængde i forordning (EF) nr. 1925/2006 

Vitamin eller mineral Referenceindtag (RI) Minimumsindhold 
7,5 % af RI* pr. 100 ml 

Vitamin D 5 ug 0,38 µg 
Vitamin E 12 mg 0,9 mg 
Kalium 2000 mg 150 mg 
Calcium 800 mg 60,0 mg 
Magnesium 375 mg 28,1 mg 
Selen 55 ug 4,1 µg 
* For elektrolytdrikke markedsført i enkeltportionspakninger er kravet om en betydelig mængde 15 % af RI pr. enkeltportionspakning.  

 

 

PRØVERESULTATER  

Analyseresultater for vitaminer og mineraler i læskedrikke 
Der blev i alt udtaget 17 prøver til analyse af næringsstofindholdet og til vurdering af, om indholdet stemte 

overens med næringsdeklarationen i henhold til bekendtgørelse nr. 1280 af 29/11/2017 om tilsætning af 

vitaminer og mineraler til fødevarer samt forordning (EF) nr. 1169/2011 om fødevareinformation til forbruge-

re. Derudover blev næringsdeklarationen vurderet i forhold til kravet om en betydelig mængde, jf. forordning 

(EF) nr. 1925/2006 om tilsætning af vitaminer og mineraler samt visse andre stoffer til fødevarer. 

Fem udtagne prøver blev ikke analyseret, da der var tale om produkter, der ikke var omfattet af projektet, 

enten fordi de ikke tilhørte én af de fire udvalgte kategorier af drikkevarer, eller der var ikke tilsat de vitaminer 

eller mineraler, som var omfattet af projektet. 

For alle 17 prøver var det deklarerede indhold af næringsstoffer (vitamin D, vitamin E, kalium, calcium, mag-

nesium, selen og zink) i overensstemmelse med de generelle tilladelser i BEK 1280/2017.  

For to af prøverne blev det analyserede indhold fundet ikke at være i overensstemmelse med det deklarere-

de indhold. I den ene af disse prøver var det analyserede indhold af vitamin D lavere end det deklarerede, 

og i den anden prøve var det analyserede indhold af vitamin E højere end det deklarerede indhold. 

Alle prøver på nær to overholdt kravet om en betydelig mængde. I de to prøver (begge elektrolytdrikke) var 

indholdet af henholdsvis calcium, kalium og magnesium i den ene prøve og kalium i den anden prøve under 

minimumskravet (15 % af referenceindtaget for enkeltportionspakninger). 

 

 

 

 


