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2007 lader til at blive skelsættende
med hensyn til nye regler og initiati-
ver inden for fødevaremærkning og
forbrugerinformation: Rammerne for
de kommende års regler for ernæ-
rings- og sundhedsanprisninger ud-
arbejdes i år, og det vil åbne for nye
måder at informere forbrugerne på.
Samtidig arbejder både EU og de
nationale myndigheder med forskelli-
ge modeller for mærkning af føde-
varer. Det sker alt sammen med hen-
visning til, at forbrugerne skal leve
sundere, så forekomsten af overvægt
og relaterede sygdomsrisici forebyg-
ges.

Kan vi "mærke" os sunde? Hvad der
er den bedste sundhedsmærkning,
kommer vel først og fremmest an
på, hvilket problem der skal løses –
er det mangel på vitaminer, mineraler
og ubalance i kosten? Eller er det
overvægt?

Spørgsmålet er også, om diverse
mærkningsordninger rammer de for-
brugere, der har behov for at ændre
kostvaner. En nordisk undersøgelse
har f.eks. vist, at ca. halvdelen af
befolkningen ikke er interesseret i
sundhed. Mon yderligere et mærke
på fødevarerne vil øge interessen for
at leve sundt? 

Nogle mærkninger kan ses som et
udtryk for et ønske om at opdele
fødevarer i sunde og usunde. Men
som de fleste fagfolk er enige om, er
det at sammensætte en sund kost
mere kompliceret end som så.
Selvom et produkt får stemplet
"sundt", f.eks. på grund af lavt fedt-
indhold, betyder det jo ikke, at man
kan spise ad libitum, eller at produk-
tet er hensigtsmæssigt i alle andre
sammenhænge.

De fleste forbrugere er stort set klar
over, hvad der er sundt og usundt.
Hovedproblemet er nærmere, at de
fleste ikke ved, hvor meget de spiser
i forhold til deres behov. For de fles-
te handler overvægt om, at de spiser
for meget i forhold til, hvad de for-
brænder. Mod det hjælper ingen
mærkningsordning. Kalorieindtaget
er afgørende, uanset hvor sundt man
spiser. Derfor er det i første omgang
vigtigst at fokusere på varens energi-
indhold og portionsstørrelser.

En mærkningsordning, som tager
højde for mange parametre, og som
ikke mindst synliggør disse parame-
tre over for forbrugerne, kan være
en bedre vej at gå. Derfor er
Danisco Sugar også positiv over for
det forslag til mærkning af
"Vejledende Dagligt Indtag" (GDA),
som en række internationale fødeva-
revirksomheder er blevet enige om,
og som allerede er introduceret i
flere europæiske lande. Det er en
slags udvidet varedeklaration, der
angiver, hvor meget en given portion
af produktet bidrager med pr. dag af
bl.a. kalorier, fedt, mættet fedt, fibre,
sukkerarter og salt.

Det gør måske ikke flere forbrugere
interesseret i at leve sundt. Men det
giver bedre muligheder for dem, der
ønsker at spise sundere, fordi de får
en nuanceret information om det
pågældende produkt.

I dette nummer søger vi at give et
indtryk af den igangværende debat
på ovennævnte områder. Samtidig vil
vi også give en grundig beskrivelse af
sukker-sødemiddel-problematikken.
For det at skifte sukker ud med
sødemidler for at spare kalorier er
heller ikke enkelt!

Sukker og sødemidler
Reduktion af sukkerindhold i fødevarer er forbundet med store udfordringer,
hvis sukkerets sødme og dets funktionelle egenskaber skal erstattes af 
alternativer, uden at det går ud over kvaliteten.

Af Lars Bo Jørgensen, Product Development Manager, Danisco Sugar, København. 4

Surt, men sundt? 
Kan den søde smag i sig selv føre til overforbrug, uanset om den kommer 
fra sukker eller sødemidler? Forbrugerne bliver forvirrede over de 
forskelligrettede budskaber.

Af Bodil Steen-Jørgensen, journalist, GCI Mannov, Århus. 9

Hvad gælder for den nye forordning?
Den nye forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger skal både 
harmonisere reglerne i EU-landene og sikre "gennemsnitsforbrugeren".
Der er stadig mange uklarheder, alene mellem Danmark og Sverige er der 
forskel i fortolkningen af forordningen.

Af Anita Laser Reuterswärd, ph.d., Livsmedelsverket,Tillsynsavdelningen, Enheten 
för kommunstöd, Uppsala. 13

Mere og bedre information til forbrugerne
Der forestår et stort arbejde med fortolkning af de nye regler – men både 
industri og myndigheder er enige om, at de nye regler vil motivere til 
udvikling af sundere fødevarer.

Af Anne Jørgensen, MARC, GCI Mannov, København. 17
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naturlige sukkerarter, som glukose,
fruktose, maltose, laktose osv., men
dette fører kun for fruktosens ved-
kommende til en potentiel energire-
duktion, nemlig i de tilfælde hvor
fruktosens højere sødme i kolde
anvendelser muliggør brug af en min-
dre mængde fruktose end sukker.
Da de øvrige sukkerarter er mindre
søde, men har samme energi som
sukker, vil en fuld erstatning af sød-
men føre til et produkt med højere
energi, mens en fuld erstatning af
bulkvægten vil føre til et mindre sødt
produkt. Ekstrakter af glukose og
fruktose fra frugt og bær markedsfø-
res ofte som naturlige erstatninger
for sukker, men giver i bedste fald
samme sødme og energi som sukker.

Den mest energieffektive substitu-
tion af sukkerets sødeevne opnås
ved brug af de intensive sødemidler,
hvorved smagsprofilerne af disse bli-
ver udfordringen. Ingen af de intensi-
ve sødemidler smager som sukker.
Aspartam er nok det, der kommer
tættest på, men anvendes ikke ofte
alene pga. dets ringe varme- og pH-
stabilitet. En blanding af aspartam og

acesulfam K kombineret med diverse
aromastoffer er nok stadig i dag den
opskrift, der kan give en sødmeprofil
tættest på sukkerets.Ved at blande
sukker, sukkerarter og intensive
sødemidler kan man dog opnå virke-
lig gode sødmeprofiler, der er svære
at adskille fra det rene sukker.
Sådanne blandinger tillader EU-lov-
givningen anvendt i produkter, hvor
energiindholdet herved kan reduce-
res med 30 % eller mere.

Mindre sukker betyder ikke
altid mindre energiindhold
Indeholder et produkt 10 gram suk-
ker pr. 100 gram produkt, vil en sim-
pel fjernelse af sukkeret medføre, at
man enten tilfører 10 gram af andre
ingredienser, eller også lader man
simpelthen de resterende 90 gram
ingredienser udgøre hele produktet.
I førstnævnte tilfælde skal de nye
ingredienser have et lavere energi-
indhold pr. 100 gram end sukker, for
at det nye produkt opnår et  lavere
energiindhold. Dette opnås f.eks. i
lightsodavand, hvor sukkerets vægt
erstattes af vand. I sidstnævnte tilfæl-
de, hvor sukkeret blot fjernes uden

Sød smag kan kun måles ved at
smage. Det er noget, vi mennesker
ikke kan overlade til analyseappara-
ter, men vi må sætte os sammen i
såkaldte smagspaneler og vurdere
det ene sødemiddel mod det andet.
Mange forskellige molekyler, som
kulhydrater, polyoler, proteiner og
dipeptider, har en sødeevne, men
kvaliteten af den søde smag varierer
meget. I vurderingen af den søde
smags kvalitet indgår først og frem-
mest den tidsmæssige opfattelse af
sødmen, den absolutte intensitet og
eventuelle efter- og bismage. Smag
og behag er som bekendt forskellig
fra person til person, men man vur-
derer stadig sakkarosens hurtige
fremkomst, hurtige forsvinden, uden
bi- eller eftersmag, som idealet for
sød smag. Hermed sammenlignes alle
andre sødende komponenter.
Eksempelvis vurderes den relative
sødeevne af en komponent altid i
forhold til sakkarosen, der er define-
ret til at have sødeevnen 1.

Alternativerne til sukker
Sødemidlerne inddeles ofte i 2
hovedgrupper, de energigivende
(tabel 1) og de ikke-energigivende
(tabel 2).Til førstnævnte gruppe
hører typisk alle kulhydrater med
sød smag, herunder sakkariderne,
samt sukkeralkoholerne, eller polyo-
lerne, som strengt taget ikke er kul-
hydrater, men er fremkommet heraf.
Sukkeralkoholerne har alle en søde-
evne, der er lavere end sakkarosens,
dog kommer xylitol og maltitol tæt
på med sødeevner på 0,8-1,0. En
speciel egenskab ved sukkeralkoho-
lernes smagsprofil er deres kølende
effekt, som skyldes deres relativt
store negative opløselighedsvarme.
Sukkeralkoholerne absorberes lang-
somt og ufuldstændigt. Derfor har de
et lavere energiindhold (2,4 kcal/g)
end sukker. Større mængder kan give
en lakserende effekt.

Gruppen af intensive sødemidler er
karakteriseret ved at have en sød-
meintensitet, der ofte er flere hun-
drede gange større end sakkarosens,
og at de kan betegnes som ikke-
energigivende.Typisk for disse søde-
midler er også, at de hver for sig
adskiller sig ved forskelle i tids-
/intensitetsprofilerne, varighed af
eftersmag og tilstedeværelsen af
bismage, som f.eks. lakrids og "metal".

Ved at blande nogle af disse søde-
midler opnås synergier dels i sødeev-
ne og dels i smagsprofil, f.eks. giver
en blanding af aspartam og acesulfam
K en væsentlig mere "sukker"-lignen-
de profil end de to sødemidler hver
for sig. Den måske væsentligste
egenskab for anvendelsen af de
intensive sødemidler er, at de enten i
sig selv ikke er energigivende, eller at
de på trods af et vist energiindhold
skal anvendes i så små mængder, at
de i praksis ikke tilfører energi til et
givet produkt.

I dag er 8 intensive sødemidler god-
kendt til brug i et bredt udvalg af
fødevarer i EU. Det er sakkarin,
cyklamat, acesulfam K, aspartam, salt
af aspartam og acesulfam, sucralose,
neo-hesperidin DC og thaumatin.
Deres anvendelse er dog stadig mest
udbredt i læskedrikke, safter og som
"table-top"-sødemidler, om end kva-
litet og stabilitet af de senest tilkom-
ne sødemidler øger den potentielle
anvendelse i flere fødevaregruppper.

Udfordringer ved 
reduktion af sukker

Ved reduktion eller total fjernelse af
sukker i et produkt er de to typiske
udfordringer, der næsten altid melder
sig, erstatningen af sødmen og sma-
gen og erstatningen af sukkerets
vægt eller bulkvolumen.
Sukkeret kan jo sødme- og bulkmæs-
sigt i nogen grad erstattes af andre

Sukker og 
sødemidler

Af Lars Bo Jørgensen, Product
Development Manager, Danisco Sugar,
København.

Mange føde- og drikkevare-

producenter arbejder på at

reducere sukkerindholdet i

produkterne på grund af

sukkers energiindhold.

Dette er ofte forbundet

med store produkttekniske

udfordringer, da såvel suk-

kerets sødme som dets

funktionelle egenskaber

skal erstattes af alternati-

ver, hvis produktet smags-

og kvalitetsmæssigt skal

ligne det oprindelige.

Det er en stor udfordring at få samme
kvalitet og smagsoplevelse, hvis sukker-
indholdet reduceres.



erstatning, må produktets energi-
indhold pr. 100 gram fra start ikke
være større end sukkerets, ellers sti-
ger energiindholdet, når sukkeret
tages ud. Derfor vil man typisk også
være nødsaget til at reducere fedt-
indholdet i f.eks. en kage, ellers
opnår man ikke nogen energireduk-
tion pr. 100 gram. Et eksempel, hvor
energiregnskabet går lige op, er
cornflakes, hvor majsflagerne typisk
er rene kulhydrater med samme
energiindhold som sukker. Derfor
indeholder cornflakes uden sukker
lige så meget energi pr. 100 gram
som cornflakes med sukker.

Ud over vand, som jo primært fun-
gerer bedst som bulkerstatter i fly-
dende produkter, som sodavand, saft
og mælkeprodukter, findes en række
bulkerstattere på markedet, hvoraf
nogle også kendes som fedterstat-

ninger. Oligo- og polysakkarider samt
sukkeralkoholer med 25-50 % af
sukkerets energi kan anvendes i
bageri- og konfektureprodukter.
Fibre, polydextrose, nedbrydnings-
resistente stivelser og maltodextri-
ner, pektiner, gums og lignende finder
også stigende anvendelse som lav-
energierstatninger for sukkerets
bulkegenskaber. For denne type af
svært eller i tarmsystemet sent ned-
brydelige erstatninger gælder dog
typisk, at de ikke uden bivirkninger
kan indtages i samme mængder som
sukkeret, og det sætter i praksis en
stor begrænsning for anvendelsen.

Sukkerets funktionelle 
egenskaber 

Sukkeret bidrager ikke kun med ren
sødme, men spiller smagsmæssigt
sammen med de øvrige grundsmage,
surt, salt og bittert og de fleste aro-
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Det kræver en stor udviklingsindsats,
typisk med udgangspunkt i en revision
af råvarer og øvrige ingredienser, hvis
sukkerindholdet skal reduceres i føde-
varer.

Tabel 1. Energigivende sukkerarter og sukkeralkoholer 

Navn Andre anvendte  Fremstilling Relativ Energi 
navne sødeevne kcal/g

Sukkerarter

Sukker Sakkarose, sucrose, Ekstraktion (opløsning) med varmt vand    1,0 4
rørsukker fra sukkerrør og sukkerroer

Glukose Dextrose, druesukker Nedbrydning (hydrolyse) af typisk hvede- 0,6-0,7 4
og majsstivelse med syre og/eller enzymer

Fruktose Frugtsukker Først nedbrydning (hydrolyse eller 1,0-1,3 4
invertering) af sakkarose til glukose og 
fruktose med enzymer eller syre. Derefter 
fra-"filtrering" af fruktose og enzymatisk 
omdannelse af glukose til fruktose

Maltose Maltsukker Nedbrydning (hydrolyse) af stivelse 0,5 4

Laktose Mælkesukker Udvindes af valle fra ostefremstilling 0,4 4

Tagatose Udvindes af laktose 0,9 1,5

Trehalose Enzymatisk omdannelse af stivelse 0,4-0,5 4

Invertsukker Nedbrydning (invertering) af sakkarose 
med enzymer eller syre til lige dele  
glukose og fruktose 1,0 4

Glukosesirup Nedbrydning (hydrolyse) af typisk hvede- 0,4-0,6 4*
og majsstivelse med syre og/eller enzymer

Isoglukose High Fructose Corn Baseret på glukosesirup, hvor en del af 0,8-1,0 4*
Syrup (HFCS) glukosen (42 el. 55 %) med enzymer 

omdannes (isomeriseres) til fruktose

Sukkeralkoholer

Mannitol Hydrogenering af fruktose. Hydrogenering 0,6-0,7 2,4
er en kemisk proces, hvor sukkermolekylet 
(fruktosen) tilføres brint (hydrogen) i form 
af en såkaldt alkoholgruppe. Deraf navnet 
sukkeralkoholer

Xylitol Birkesukker Hydrogenering (se under Mannitol) af xylose 0,9-1,0 2,4
udvundet af birketræspulp og anden pulp

Laktitol Hydrogenering (se under Mannitol) af laktose 0,4 2,4

Sorbitol Hydrogenering (se under Mannitol) af glukose 0,6 2,4

Isomalt Enzymatisk behandling af sakkarose 0,5-0,6 2,4

Maltitol Hydrogenering (se under Mannitol) af maltose 0,8 2,4

Maltitol, Hydrogering (se under Mannitol) af stivelses- 0,6-0,8 2,4*
sorbitol sirup baseret sirup med højt maltoseindhold

*Regnet på tørstof
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matiske komponenter. Kvaliteten af
dette samspil er i høj grad baseret
på sødmens tids- og intensitetsmæs-
sige karakter.

Sukkerets vandbindende egenskaber
bidrager til at sænke vandaktiviteten
i det færdige produkt. Det reducerer
livsbetingelserne for en række af de
bakterier og mikroorganismer, som
ellers vil formere sig i produkterne. I
bedste fald kan konserveringsmidler
helt undgås, og i mange tilfælde kan
mængden af disse begrænses, når
sukkeret indgår.

Selv ved et begrænset sukkerindhold
kan den vandbindende egenskab spil-
le en afgørende rolle, idet produktet,
f.eks. brød, vanskeligere udtørres og
dermed bevarer sin friskhed og
struktur længere. Ligesom sukkeret
bidrager til brødets farve, blødhed
og krummestruktur. I sodavand giver
sukkeret en fyldig mundfølelse.

Sukker sænker frysepunktet for
vand, og hermed bidrager sukkeret
til isens bløde struktur, idet dan-
nelsen af større iskrystaller lettere
minimeres. Sukker påvirker også far-
ven og farvestabiliteten i syltetøj og
marmelade samt bidrager til den
tyktflydende konsistens.

Konklusion
Man er i mange tilfælde nødt til at
skabe en helt ny opskrift og i virke-
ligheden et helt nyt produkt, når
sukkeret skal reduceres eller fjernes,
fordi sukkeret ud over den søde
smag har været i produktet af funk-
tionelle årsager.
Dette betyder ikke, at der ikke kan
laves fremragende produkter med
lavt sukkerindhold, men det kræver
en seriøs udviklingsindsats, typisk
med udgangspunkt i en revision af
råvarer og øvrige ingredienser. Der
er ofte ingen nemme substitutions-
løsninger.

Kostundersøgelser og forsyningssta-
tistikker peger på, at sukkerindtaget
ud fra en gennemsnitlig betragtning
er for højt i forhold til de Nordiske
Næringsstofanbefalinger. Især for
børn er problemet udtalt, idet 8 ud
af 10 børn får for meget sukker. Men
hvordan ser det ud med indtaget af
sødemidler? Hvor meget får vi gen-
nem industrielt forarbejdede føde-
varer, hvor ofte tilsætter vi dem selv
og i hvilke mængder? 

Tal fra Bryggeriforeningen viser, at
salget af læskedrikke med sødemid-
ler er steget markant i de senere år.
Ifølge Fødevareinstituttet, som har
foretaget undersøgelser af maksimalt
indtag af sødemidler fra drikkevarer i
1999 og 2005, ligger forbruget inden
for grænseværdierne, men der findes
ingen tal på det samlede forbrug fra
andre fødevarer. Det stigende antal
fødevarer med sødemidler på butik-
kernes hylder vidner dog om et sti-
gende forbrug. Mange forbrugere

forbinder light med mindre energi,
og derfor er spørgsmålet om deres
ernæringsmæssige relevans kommet i
fokus.

– Der er ingen god grund til at vælge
produkter med sødemidler – heller
ikke for diabetikere. Man kan let
komme til at tro, at man ikke tager
på, bare man spiser "light". Men i ste-
det handler det om at få styr på sin
kost og for manges vedkommende at
spise mindre portioner.

Man sætter ofte lighedstegn mellem
light og kaloriefattig, men sådan er
verden ikke. Der er en tendens til, at
man spiser mere af lightprodukterne
og dermed får lige så mange kalorier,
som hvis man havde valgt et traditio-
nelt produkt. Kunstige sødemidler
kan dog evt. hjælpe folk, der har fået
diabetes 2 i en sen alder, og som har
svært ved ændre kostvaner, siger
Else Molander, kontorchef i Føde-
varestyrelsen.

1. Mitchell, H. (Ed.) Sweetener and sugar
alternatives in food technology,
Blackwell, 2006.

2. Spillane,W.J. (Ed.) Optimising sweet
taste in foods.Woodhead Publishing
Ltd, Cambridge, UK, 2006

3. "The functional properties of sugar" og
"The functional properties of sugar –
on a tecnical level". Kan downloades
fra www.danisco.com. Klik på "Media
Relations" og "Publications".

Artiklen kan læses i fuld længde på
www.perspektiv.nu

REFERENCER
Tabel 2. Intensive sødemidler – ikke-energigivende

Højintensive Relativ ADI-værdi
sødemidler sødeevne (Acceptabelt Daglig Indtag)

mg/kg legemsvægt

Acesulfam K 130-200 9

Aspartam 120-220 40

Aspartam-acesulfamsalt 300-400 Se værdierne for 
(Twinsweet) aspartam og acesulfam

Cyklamat 30-40 7

Neohesperidin DC 300-2.000 5

Sakkarin 300-500 5

Sucralose 400-800 15

Thaumatin 2.000-3.000 Ikke specificeret

Surt, men sundt?

Ifølge kostrådene skal vi

spare på sukkeret, og det

kan være en medvirkende

årsag til, at forbruget af

lightprodukter er steget.

Men de danske fødevare-

myndigheder anbefaler

ikke, at vi erstatter sukker

med sødemidler. Er det den

søde smag – uanset om den

kommer fra sukker eller

sødemidler - der fører til

overforbrug? Skal det smage

surt for at være sundt? 

Budskaberne er mange og

skaber forvirring hos både

forbrugere og producenter.

Af Bodil Steen-Jørgensen, journalist,
GCI Mannov, Århus.

Ikke mindst mejerisektoren arbejder meget for at reducere sukkerindholdet.



10 11Hun tilføjer, at hvis alle mulige føde-
varer bliver kunstigt sødet, når vi
måske derhen, hvor vi risikerer at
overskride grænseværdierne for,
hvor meget sødemiddel det er sik-
kert at indtage – selvom der er langt
endnu. Ifølge forskningen ligger for-
bruget da også inden for det daglige
anbefalede indtag. Det er reguleret i
positivlisten, hvilke produkter der må
tilsættes sødemidler og i hvilke
mængder. Gennem kostundersø-
gelser følger Fødevareinstituttet med
i, om indtaget af sødemidler stadig er
inden for grænseværdierne.

Ifølge cand. med. vet., ph.d.,Alicja
Mortensen, seniorforsker ved
Fødvareinstituttet, DTU, er indta-
gelse af sødemidler gennem fødeva-
rer, købt i butikker i EU, ikke forbun-
det med nogen sundhedsrisiko, når
man holder sig til et almindeligt for-
brug. De er alle sundhedsmæssigt
vurderet inden godkendelsen.

Alicja Mortensen er medlem af en
arbejdsgruppe for tilsætningsstoffer
ved Det Videnskabelige Panel for til-
sætningsstoffer, aromastoffer og hjæl-
pestoffer, der anvendes i fødevarer,
og materialer og genstande, der
kommer i berøring med fødevarer
under EFSA (European Food Safety
Authority – det organ, der er viden-
skabelig garant for tilsætningsstoffers
sikkerhed).

Risiko for overforbrug
– Vi er ikke interesseret i at udbrede
fødevarer med sødemidler, fordi de
vænner folk – især børn og unge –
til den søde smag, så de foretrækker
søde produkter og derved får en
kost med for højt sukkerindhold.
Produkter med sødemidler kan der-
for ikke få Fødevarestyrelsens "spis
mest"-mærke.Vi vil lade tvivlen
komme forbrugerne til gode, siger
Jeppe Matthiessen, cand. scient. i

human ernæring og idræt,
Fødevareinstituttet under DTU.

De fleste studier peger på, at søde-
midler ikke fører til et øget energi-
indtag og en stigende kropsvægt.
Men de fleste af studierne er kort-
tidsstudier med et begrænset antal
personer, der ofte har været svært
overvægtige. Der mangler ifølge
Jeppe Matthiessen langtidsstudier,
der inkluderer både normalvægtige
og overvægtige, før man kan vurdere
langtidseffekterne af sødemidler på
appetit- og vægtregulering.Visse
korttidsstudier peger på, at søde-
midlet aspartam muligvis kan øge
appetitten hos visse dele af befolk-
ningen, men igen mangler der lang-
tidsstudier. Samtidig er der ingen
dokumentation for, at lightprodukter
og sødemidler kan forebygge fedme-
epidemien.

Nye smagsvarianter
– Det er ærgerligt, at industrien ikke
tør gå nye veje, men bare hiver suk-
keret ud og putter sødemidler i.
Personligt bryder jeg mig ikke om
den kunstige søde smag. Produkter
med sukker smager bedre.

Men industrien skal gå i nye retning-
er; prøve at udfordre forbrugerne
med andre smagsoplevelser – bittert
og surt. Industrien forsøger at
erstatte i stedet for at udvikle i en
anden retning. Det handler tilsynela-
dende mest om at opretholde salget,
siger han.

Han kunne godt tænke sig, at f.eks.
Arla Foods producerede yoghurt,
som hverken indeholdt sødemidler
eller sukker, men naturlige søde frug-
ter enten i yoghurten eller måske
separat i låget. Også selvom smagen i
førstnævnte tilfælde ville være mar-
kant anderledes og sikkert ikke tilta-
le smagspanelerne. Så kunne forbru-

gerne selv vurdere, om de ville søde
produkterne og hvordan.

– Det kunne være spændende at se,
om f.eks.Arla Foods havde mod til at
gå nye veje. De sidder på hovedpar-
ten af markedet for mejeriprodukter,
så de bør gå forrest, siger han.

Sødt eller surt,Arla?
– Vi udvikler hele naturelkategorien
løbende, og forbrugerne har masser
af produkter at vælge imellem, både
med og uden sukker og sødemidler.
Vi har prøvet at reducere sukkeret,
men går vi langt ned i sukkerindhold,
kan man ikke smage forskel på f.eks.
jordbær og hindbær. Så for at frem-
hæve smagen af frugterne eller bær-
rene tilsætter vi sukker, siger
Nutrition Manager Merete Myrup

Christensen, Corporate R&D,Arla
Foods, og understreger, at når Arla
taler om sundhed i relation til deres
produkter, så er det alle de positive
egenskaber ved mælken (kalk, protei-
ner, vitaminer og mineraler samt
probiotiske bakterier). Ikke frugten
almindeligvis.

Ifølge Merete Myrup Christensen er
Arla's salg af naturelyoghurt lige så
stort som salget af frugtyoghurt, når
der er tale om 1-literbeholdere. Men
det er kun mejeriprodukter uden
sukker – dvs. naturelvarianterne –
der kan få "spis mest" mærket.
Produkter i denne kategori må højst
indeholde 5 gram sukker pr. 100
gram Yoghurt indeholder 4 gram
naturligt mælkesukker, så reelt er der
intet spillerum for at tilsætte sukker.
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Fødevaremyndighederne mener ikke, at 
lightprodukter er vejen frem, heller ikke 
over for børn.



12 13EU-Kommissionen skal nu oprette et
fælles register for godkendte og
ikke-godkendte sundhedsanprisning-
er. Det første register bliver klar
senest den 31. januar 2010. I Sverige
er Livsmedelsverket "den kompeten-
te nationale fødevaremyndighed" og
skal ligesom fødevaremyndigheder i
andre medlemsstater indsende for-
slag til og videreformidle ansøgning-
er for de sundhedsanprisninger, der
skal indgå i registret.

Forbrugerbeskyttelse
Der er to formål med forordningen:
Den skal harmonisere regler for
EU's 27 medlemsstater, således at et
velfungerende indre marked sikres,
samtidig med at reglerne sikrer et
højt forbrugerbeskyttelsesniveau.At
disse to formål ikke bare er foreneli-
ge, ses af, at der har fundet indgåen-
de diskussioner sted, siden det før-
ste forslag til reglerne blev stillet i
2003. Derefter har der været 24
arbejdsmøder i Rådet under syv for-
skellige formandskaber. Reglerne er
blevet diskuteret på flere minister-
møder og i Europa-Parlamentet,
hvor der har været afstemninger.
Der finder fortsat lobbyvirksomhed
sted på forskellige niveauer og fra
forskellige interesseorganisationers
side, bl.a. fra Europe's Food and
Drink Industry (CIAA), helsekost-
branchens organisation European
Herbal Product Manufactures
(EHPM) og European Consumer
Organization (BEUC).

Tre særligt 
interessante aspekter 

Forordningen gælder kommercielle
anprisninger, uanset om det er i
form af mærkning, præsentation af
eller reklame for fødevarer, som er
målrettet forbrugeren (artikel 2).Tre
begreber i forordningen er særligt
interessante: 1) andet stof, 2) kosttil-
skud og 3) gennemsnitsforbrugeren.

1) Siden midten af 1980'erne har
functional food fundet frem til
markedet og er blevet diskuteret
livligt – især fra en lovgivnings-
mæssig synsvinkel i forhold til
lægemidler. I forordningen tages
der nu fat på området, og der
kan foretages både ernærings- og
sundhedsanprisninger af fødeva-
rer med dokumenterede hel-
bredseffekter ud over de fysiolo-
giske virkninger, som man tradi-
tionelt forbinder med nærings-
stoffer, dvs. fødevarer, som inde-
holder "andre stoffer".

Først og fremmest gælder det
andre stoffer, som man har kendt
til i fødevarer i flere år, f.eks.
vækststeroler og probiotika.
Andre stoffer af interesse er
f.eks. lycopen og lutein, som er
blevet anvendt i lang tid på grund
af deres teknologiske funktionel-
le egenskaber, dvs. farvestofferne
E 160d lycopen (gul) og E 161b
lutein (gul-orange).

2) I den svenske fødevarebranches
selvreguleringsprogram for sund-
hedsanprisninger i forbindelse
med mærkning og markedsføring
(egenåtgärdsprogrammet), som
har eksisteret siden 1990, er
kosttilskud, dvs. "produkter, som
markedsføres i dosisform, f.eks.
tabletter og kapsler", ikke inklu-
deret, selvom de fremstilles af
fødevareingredienser." 

Kosttilskud indgår derimod i for-
ordningen i henhold til definitio-
nen fra direktiv 2002/46/EF.
Grænsedragningen i forhold til
lægemidler vil blive tydelig, og
Livsmedelsverket vil involvere
den svenske lægemiddelstyrelse
Läkemedelsverket i disse diskus-
sioner.

– Vi har valgt ikke at bruge ernæ-
ringsmærket, fordi vi som internatio-
nal virksomhed hellere vil have et
europæisk mærke. Det er også van-
skeligt at afgøre, om et produkt er
sundt eller usundt, da det er kosten
som helhed, vi skal se på. Der er jo
plads til alle produkter, hvis man
husker at bevæge sig og afpasser
mængden af mad til ens energifor-
brug. Men rent ernæringsmæssigt er
det positivt, at Fødevarestyrelsen
har øje for sukkerindholdet i vores
fødevarer. Og vi kan bruge grænser-
ne som rettesnore i produktudvik-
lingsarbejdet, siger hun.

Hun fremhæver samtidig, at kostun-
dersøgelsen viser, at kun ca. 5 % af
sukkerindtaget kommer fra mejeri-
produkter. Det er primært sodavand
og slik, der bærer sukkeret.

Ifølge forskningen skal hovedfokus,
når det handler om kostråd, da også
mere være på fødevarer med højt
sukkerindhold, som f.eks. søde læs-
kedrikke, slik, is og kager, end på
andre fødevarer, som giver langt
mindre mængder sukker.

Fra nydelsesmiddel 
til basisfødevare
– Lightproblematikken handler om
mere end blot indholdet af sukker
eller sødemidler, nemlig at industrien
forsøger at promovere nydelsesmid-
ler som basisfødevarer: at det er i
orden at drikke sodavand, bare det
er lightudgaven, eller kakaomælk
som skolemælk i en let udgave med
lavt sukker. Sodavand og kakao – og
for den sags skyld også is, kager og
slik – er helt fint i små mængder og
ved særlige lejligheder, men det
hører ikke hverdagen til.

Råderummet for tomme kalorier er
småt, så der er ikke plads til for
meget tant og fjas, hvis kosten som
helhed skal leve op til anbefalinger-
ne.Vi ved også, at flydende kalorier
mætter dårligt, så dem bør man
være særlig opmærksom på med det
fedmeproblem, vi har.Vi skal skelne
mellem nydelsesmidler og basisføde-
varer. Og det er svært, når vi har
fået så mange penge mellem hæn-
derne og desuden har adgang til
fødevarer døgnet rundt, siger Jeppe
Matthiessen.
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Hvad gælder for 
den nye forordning?

Af Anita Laser Reuterswärd, ph.d.,
Livsmedelsverket,Tillsynsavdelningen,
Enheten för kommunstöd, Uppsala.

Forordning nr. 1924/20061

om ernærings- og sund-

hedsanprisninger af fødeva-

rer kan anvendes fra den 

1. juli 2007. Forordningen,

som trådte i kraft den 19.

januar i år, er blevet efter-

spurgt af flere aktører, da

den "endelig" skal regulere

junglen af mærkninger og

forskellige typer markedsfø-

ring, som bruges i forbin-

delse med mad og sundhed

på det europæiske marked.

Det er næsten syv år, siden

diskussionen om anvendelse

af sundhedsanprisninger 

begyndte i forbindelse med

EU-Kommissionens hvidbog

om fødevaresikkerhed.



14 15

ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSANPRISNINGER Perspektiv nr. 1, august 2007 Perspektiv nr. 1, august 2007 ERNÆRINGS- OG SUNDHEDSANPRISNINGER

3) Det nye begreb "gennemsnitsfor-
bruger", som findes i forordning-
en, dækker over en forbruger,
som er "almindeligt oplyst, rime-
ligt opmærksom og velunderret-
tet". Endvidere tillades anven-
delse af ernærings- og sund-
hedsanprisninger kun, "hvis det
kan forventes, at gennemsnitsfor-
brugeren kan forstå de gavnlige
virkninger, således som de
udtrykkes i anprisningen." (artikel
5.2. og 13).

Forskellige typer 
sundhedsanprisninger

Forordningen er opdelt i tre afsnit.
Den indledes med 37 betragtninger,
hvor området forklares indgående
ud fra forskellige aspekter. Derpå føl-
ger 29 artikler, som er de egentlige
regler, og til sidst er der et bilag med
ernæringsanprisninger og beting-
elserne for deres anvendelse.
Definitioner af flere begreber frem-
går af artikel 2, f.eks. af det grundlæg-
gende begreb "anprisning" (claim).

Ernæringsanprisninger er blevet defi-
neret for længe siden i direktiv om

næringsdeklaration af levnedsmidler
(90/496/EF), i Sverige som forskrift
SLVFS 1993:21, i Danmark som
bekendtgørelse nr. 198 af 20. marts
1992. Eksempler på ernæringsanpris-
ninger er "indeholder" eller "rig på"
et næringsstof (f.eks. kalcium).

Der er i princippet tre typer sund-
hedsanprisninger. Den første er
"enhver anprisning, der angiver, in-
dikerer eller antyder, at der er sam-
menhæng mellem en fødevarekate-
gori, en fødevare eller en af dens
bestanddele og sundhed" (artikel 13).
Den anden er anprisningen af en
reduceret risiko for sygdom, dvs.
"enhver sundhedsanprisning, der an-
giver, indikerer eller antyder, at ind-
tag af en fødevarekategori, en føde-
vare eller en af dens bestanddele i
betydelig grad reducerer en risiko-
faktor for udvikling af en sygdom hos
mennesker" (artikel 14).

Betegnelsen "reduceret risiko for
sygdom" betyder ikke det samme
som "forebygger sygdom". For en
fødevare kan man (på visse beting-
elser) komme med en sundhedsan-

prisning af, at der er "reduceret risi-
ko for knogleskørhed". Siger man
derimod, at et produkt "forebygger
knogleskørhed", klassificeres det som
et lægemiddel. Denne omdiskuterede
grænsedragning er ved at blive løst.
Der stilles dog fortsat spørgsmåls-
tegn ved, om en "gennemsnitsforbru-
ger" vil kunne tolke og forstå betyd-
ningen af denne type sund-
hedsanprisning. Den tredje sund-
hedsanprisning handler om "børns
udvikling og sundhed" (artikel 14).

Krav om videnskabelig 
dokumentation varierer

Forordningen gennemsyres af begre-
bet "videnskab", og det formuleres
tydeligst i betragtning 17 og 23 samt
i artikel 6: "Ernærings- og sund-
hedsanprisninger skal være baseret
på og dokumenteret ved almindeligt
anerkendte videnskabelige data, og
de ledere af fødevarevirksomheder
der anvender anprisninger, bør ret-
færdiggøre dem."Anprisninger bør
dokumenteres videnskabeligt under
hensyntagen til alle tilgængelige
videnskabelige oplysninger og med
afvejning af den samlede evidens.

Endvidere hedder det:
"Sundhedsanprisninger bør kun god-
kendes til anvendelse i Fællesskabet,
når der er gennemført en videnska-
belig vurdering af den højest mulige
standard. For at sikre en harmonise-
ret videnskabelig vurdering af sådan-
ne anprisninger bør Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet forestå
sådanne vurderinger." 

Man skelner mellem "almindeligt
anerkendte videnskabelige data" og
"nyligt udviklede videnskabelige
data". "Almindelige" sundhedsanpris-
ninger er anprisninger, der giver tra-
ditionelle (velkendte) virkninger af
næringsstoffer (artikel 13.1a.), og
som f.eks. er beskrevet i lærebøger.

De "nyligt udviklede" sundhedsan-
prisninger (artikel 13.5.) svarer til
innovative produkter, især functional
food-produkter. Eksempler på sådan-
ne produkter er produkter, som er
godkendt som såkaldte PFP-produk-
ter (produkter med produktspecifik-
ke anprisninger) i det svenske selvre-
guleringsprogram (egenåtgärdspro-
gram). En virksomhed kan beskytte
sine data i fem år for denne type
sundhedsanprisninger (artikel 21).

Kravene om dokumentation er for-
skellige for forskellige typer sund-
hedsanprisninger, de er strengest for
artikel 14-anprisninger samt for de
anprisninger, der reguleres i henhold
til artikel 13.5. For disse sundhedsan-
prisninger skal virksomheder indgive
en ansøgning med et udførligt dossi-
er (artikel 15 og 18).

Den Europæiske Fødevaresikker-
hedsautoritet (EFSA) offentliggjorde i
juli en detaljeret vejledning om disse
ansøgninger. I dossieret skal der bl.a.
være et forslag til formulering af
sundhedsanprisninger og af, hvilken
måde de skal anvendes på (mærk-
ning, brochurer m.m.), og oplysning-
erne om de undersøgelser af forbru-
gerforståelse, som er gennemført,
skal også gerne fremgå af dossieret.

For de "almindelige" sundhedsanpris-
ninger skal Livsmedelsverket og
andre nationale fødevaremyndighe-
der indsende lister med forslag til
Kommissionens fælles register. I
Sverige er forslagene baseret på
bidrag fra fødevareindustrien, hvor
SNF Swedish Nutrition Foundation
har en koordinerende rolle. For hel-
sekostbranchen gælder tilsvarende,
men det går via leverandørforening-
en Svensk Egenvård.

Livsmedelsverket har ført diskussio-
ner med disse parter siden somme-

ren 2006, og senest den 31. januar
2008 skal listerne være indsendt.

Til listerne (fortegnelserne) skal der
være en motivering, idet man foreta-
ger "henvisninger til relevant viden-
skabelig dokumentation" (artikel
13.2). Dette kan være svært at tolke.
Kommissionen har siden den 11. juli
2006 haft regelmæssige møder med
en ekspertgruppe for ernærings- og
sundhedsanprisninger fra forskellige
medlemsstater. Et dokument, der kan
bruges som vejledning, er blevet
præsenteret af nogle af medlemssta-
terne på deres møde, med Holland
som formandskabsland. Dokumentet
blev omdelt i begyndelsen af juni og
har fra begyndelsen været baseret på
et forslag fra Europe's Food and
Drink Industry (CIAA).

Ernæringsprofiler 
omdiskuteret

Et vigtigt og meget omdiskuteret
spørgsmål er ernæringsprofiler (arti-
kel 4). Formålet med ernæringsprofi-
ler formuleres således, at man vil
"undgå en situation, hvor ernærings-
eller sundhedsanprisninger slører en
fødevares samlede ernæringsmæssige
status, hvilket kan vildlede forbruger-
ne, når de prøver at træffe sunde
valg i forbindelse med en afbalance-
ret kost". Med andre ord handler det
om, at man ikke ønsker anprisninger
af energirige og/eller ernæringsfattige
fødevarer, f.eks. af fedt- og/eller suk-
kerholdige fødevarer. Man vil også
undgå alt for salte fødevarer m.m.

Den store udfordring bliver, hvordan
man skal konstruere og siden enes
om et enkelt system for ernærings-
profiler, som desuden er "videnska-
beligt relevant".To modeller diskute-
res, en model for "fødevarer i
almindelighed" (dvs. uafhængig af
sammensætningen) og en kategori-
model. Sidstnævnte kan sidestilles

I en række andre lande, som 
f.eks. Sverige, Finland og England,
er forbrugerne vant til sundheds- 
og ernæringsanprisninger.
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– Jeg håber, at forbrugerne bliver
bedre informeret og får lettere ved
at vælge. Det er det, der er mening-
en med den nye forordning, siger
Anita Laser Reuterswärd, ph.d., fra
Livsmedelsverket (den svenske
fødevarestyrelse). Hun byder de nye
regler velkommen – det var på høje
tid – men maner også til tålmodig-
hed, da det kommer til at tage tid,
før de fungerer efter hensigten.

Samme melding lyder fra den sven-
ske og den danske fødevareindustri.

– Formålet med forordningen er at
beskytte forbrugerne, sikre varernes
frie bevægelighed, retfærdig konkur-
rence og at stimulere produktudvik-
ling – og det støtter vi selvfølgelig,
siger Elisabet Rytter, konsulent fra
Livsmedelsföretagen (den svenske
fødevareindustri).

– Vi er overordnet meget tilfredse
ud fra den tankegang, at de anpris-
ninger, som forbrugerne kommer til
at se, er veldokumenterede. På den
måde informeres forbrugerne til at
træffe de gode valg.Vi mener, at det
er alle tiders mulighed for at lave
forbrugeroplysning om sunde pro-
dukter. Samtidig er det dog vigtigt, at
myndigheder og fødevareindustri
arbejder sammen for at sikre, at
anprisningerne er troværdige for for-
brugerne, siger Astrid Bork Ander-
sen, konsulent i FødevareIndustrien.

Dansk skepsis
Troværdighed – eller mangel på
samme – kan vise sig at blive særlig
vigtig i Danmark, hvor der tidligere
har været meget begrænsede mulig-
heder for at anprise fødevarer.

– På trods af at danske forbrugere
ikke er vant til anprisninger, viser en
ny undersøgelse, at 2 ud af 3 danske-
re ser positivt på, at der kommer

sundhedsanprisninger på sunde føde-
varer. Og kravene til den videnskabe-
lige dokumentation sikrer, at forbru-
gerne også kan stole på anprisning-
erne, siger Astrid Bork Andersen.

Der er dog ikke meget, der tyder på,
at de danske forbrugere vil blive
bombarderet med anprisninger. I
hvert fald kan Astrid Bork berette
om en meget begrænset interesse
for at indsende forslag til anprisning-
er – trods sin funktion som koordi-
nator for den danske fødevareindu-
stri er hun ikke blevet overrendt
med forslag til anprisninger.

Det kan have flere forklaringer, bl.a.
at fødevareproducenterne tvivler på,
at de kan få en førstehåndsgodken-
delse fra de danske myndigheder,
inden ansøgningerne sendes videre
til EFSA. De danske myndigheder har
nemlig både inden og uden for de
danske grænser ry for at fortolke
reglerne stramt.

– Samtidig skal man tænke på, at det
kræver et omfattende dokumenta-
tionsarbejde og mange ressourcer at
få noget på positivlisten. Og så er
der måske også nogle virksomheder,
som ikke tør stikke næsen for langt
frem, vurderer hun.

– Når det er sagt, så tror jeg dog, at
det er en fordel, at vi ikke skal ud og
rydde op i nogle "gamle" anprisning-
er. Det giver et godt udgangspunkt.

De danske fødevaremyndigheder har
anmodet om inden udgangen af maj
måned at modtage forslag til sund-
hedsanprisninger, som kan komme på
positivlisten. Fødevarestyrelsen oply-
ser, at man har modtaget en række
forslag til sundhedsanprisninger fra
flere virksomheder, og man vil nu gå
i gang med at kikke på det materiale,
der er fremsendt.
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med den svenske "nøglehulsmærk-
ning", hvor betingelserne for forskel-
lige fødevarekategorier varierer.
Betingelsen for f.eks. en nøglehuls-
mærket margarine er 41 % fedt,
mens betingelsen for letmælk er 
0,5 % fedt. Storbritannien og
Australien har udviklet et pointsy-
stem i henhold til den første model,
som anvendes bl.a. for at udelukke
fødevarer, der forekommer i rekla-
mer til børn. Store dele af fødeva-
reindustrien i Europa er fortalere
for, at systemet for ernæringsprofiler
skal være baseret på kategorier.

For nærværende ligger spørgsmålet
hos Den Europæiske Fødevare-
sikkerhedsautoritet, hvor diskussio-
ner føres i en gruppe under dens
NDA-panel (Panel on dietetic pro-
ducts, nutrition and allergies) og en
mindre ekspertgruppe fra nogle af
medlemsstaterne. Den Europæiske
Fødevaresikkerhedsautoritet skal
over for Kommissionen præsentere
en rapport senest i februar 2008.

Ernæringsprofilerne skal være fastlagt
senest den 19. januar 2009, med en
overgangsperiode på 24 måneder.
Meget vil ske fremover i forbindelse
med forordningen. Bilaget om ernæ-
ringsanprisninger vil sandsynligvis
blive opdateret meget snart, f.eks.
mangler der betingelser for "rig på
omega 3-fedtsyrer". Forordningen
skal evalueres i 2013. Den længste
overgangsperiode, senest frem til
den 19. januar 2022, gælder for vare-
mærker, som fandtes før den 1. janu-
ar 2005, og som strider mod forord-
ningen. For myndigheder og produ-
center er der mange andre datoer
(overgangsperioder) at holde styr på,
samtidig med at der er åbnet for en
række forskellige fortolkninger af
forordningens 29 artikler.
Der vil desværre nok gå ret mange
år, før vi forbrugere kan se tydelige
og konsekvente virkninger af forord-
ningen på hele det europæiske mar-
ked. På den anden side begyndte dis-
kussionen om functional food i mid-
ten af 1980'erne.

1. Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20.
december 2006 om ernærings- og
sundhedsanprisninger af fødevarer
findes på www.foedevarestyrelsen.dk
under "Mærkning" og "Ernærings- og
sundhedsanprisninger".

Artiklen findes på www.perspektiv.nu

REFERENCER

Forbrugerbeskyttelse og information af
"gennemsnitsforbrugeren" er et centralt
element i den nye EU-forordning.

Mere og bedre 
information til forbrugerne

Nye regler for ernærings-

og sundhedsanprisninger er

netop trådt i kraft. Men

hvad forventer myndighe-

der og industri, at reglerne

kommer til at betyde for

forbrugerne, og hvilke

udfordringer står vi over

for? 

Af Anne Jørgensen, MARC, GCI Mannov,
København.
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Interesserede svenskere
På den anden side af sundet er situa-
tionen imidlertid en anden. Sven-
skerne har tradition for at anprise
sunde fødevarer og ser derfor an-
derledes på anprisninger.

– Interessen fra fødevarevirksomhe-
derne, SNF (Swedish Nutrition
Foundation), og Svensk Egenvård er
stor, når det gælder forordningen,
men det er ikke sikkert, at alle –
specielt små virksomheder – har for-
stået, hvordan man skal tolke de nye
regler, fortæller Anita Laser Reuters-
wärd, som dog ikke tror, at antallet
af anprisninger vil stige, bl.a. fordi
visse anprisninger vil forsvinde som
følge af de strengere regler. Ifølge
hende er fødevarer med anprisning-
er kun en lille del af markedet.

Også hos Livsmedelsföretagen kan
man melde om stor interesse og
spørgelyst. – Vi har i dag vores egen-
åtgärdsprogram (liste over tilladte
anprisninger, red.), men jeg tror, at 
vi vil se en stigning i antallet af
anprisninger.Vi får i hvert fald en del
spørgsmål, siger Elisabet Rytter og
understreger samtidig, at det også i
Sverige er vigtigt at bevare trovær-
digheden omkring anprisningerne, så
forbrugerne får så god information
som muligt.
– Derfor støtter vi også SNF i, at
anprisningerne skal have en viden-
skabelig begrundelse og relevans.
Hvis der bliver for mange anprisning-
er, mister de troværdighed, siger hun.

Skræmmebilleder 
helt urealistiske

Der er derfor heller ingen tvivl om,
at de traditionelle skræmmebilleder i
Danmark om vitaminberiget vingum-
mi er en saga blot.
– Forordningen er til for at kunne
udelukke visse fødevaregrupper ved
hjælp af ernæringsprofilerne.Vi vil

naturligvis ikke have anprisninger på
usund mad, men hvordan de eksakte
grænser bliver, får vi se. Det bliver
derimod tilladt at ernæringsanprise
et produkt, selvom indholdet af et
enkelt næringsstof er for højt i for-
hold til ernæringsprofilerne.
Forudsætningen er i så fald, at det
tydeligt fremgår på emballagen, at
der f.eks. er "højt sukkerindhold",
siger Anita Laser Reuterswärd.

I Danmark er interessen størst
blandt fiskeproducenter, producenter
med fuldkornsprodukter og selvføl-
gelig hos kosttilskudsvirksomheder-
ne.Astrid Bork Andersen peger
desuden på, at morgenmads-, brød-
og ingrediensproducenter hører til
dem, der også har vist interesse.
Samtidig vurderer hun, at mange
internationale virksomheder for-
mentlig har lagt deres kræfter i
andre lande end Danmark, og at man
her formentlig vil se stort set alle
fødevaregrupper repræsenteret.

Sundere produkter?
Et af de store diskussionspunkter,
når det gælder anprisninger, har
handlet om, hvorvidt det er en for-
del eller en ulempe for forbrugerne.
I FødevareIndustrien peger man på,
at de nye muligheder for anprisning-
er kan fungere som incitament for
fødevarevirksomhederne til at udvik-
le sundere fødevarer, fordi de nu kan
fortælle den gode historie til forbru-
gerne. Det vil også betyde, at virk-
somhederne vil bruge en større del
af markedsføringsbudgettet på at
promovere de sunde produkter.

I Sverige er man mere afventende
hos fødevareindustrien og mener, at
det kommer til at afhænge meget af,
hvordan rammerne for lovgivningen
bliver. Bliver anprisningerne tydelige
og klare, og er der samtidig mulighed
for en vis frihed til selv at formulere

anprisningerne, vil man muligvis se
en øget produktudvikling inden for
sunde fødevarer. Hos de svenske
fødevaremyndigheder vurderer Anita
Laser Reuterswärd, at forordningen
får større betydning for forbrugerne
end for industrien, fordi reglerne er
strengere end dem, man hidtil har
opereret med i Sverige.

Store udfordringer
Både industri og myndigheder er
enige om, at det er en stor udfor-
dring at implementere den nye for-
ordning, og at der stadig er lang vej
endnu, før forordningen er 100 %
implementeret.

– Lige nu er der et stort arbejde i
EU-Kommissionen for at få fælles
fortolkninger af forordningen. Men
der er mange aktører, som skal for-
tolke, og det kan give forskelle. Det
ser man allerede nu, f.eks. når det
gælder kolesterol, så fortolkningerne
vil være forskellige landene imellem.
Danmark har f.eks. været meget
strengere hidtil. I Sverige får vi hos
Livsmedelsverket flere beføjelser og
kan handle mere, så forskellen
mellem os og Danmark bliver ikke så
stor i fremtiden, mener Anita Laser
Reuterswärd.

– Myndighedernes opgave bliver at
sikre en fortolkning og forvaltning,
som er så harmoniseret som muligt.
Og her har kultur og holdning meget
stor betydning. Det er vigtigt, at der
ikke bliver tale om særlovgivning.

Allerede nu er det også et for-
tolkningsspørgsmål, når det handler
om, hvad der er et lægemiddel og en
sygdom, og det får betydning for,
hvad der er ernæringsanprisninger,
og hvad der er sundhedsanprisning-
er. Der ligger også en stor opgave i
at definere, hvad det er for produk-
ter, vi kalder for sunde.

I forhold til både import og eksport
af fødevarer er det afgørende, at vi
er enige med resten af Europa – det
bliver simpelthen for svært at hånd-
tere, hvis fortolkningerne er for
nationale, vurderer Astrid Bork
Andersen og tilføjer, at der også bli-
ver en stor udfordring i at oversætte
de anprisninger, som kommer på
positivlisten. Hos den svenske føde-
vareindustri peger man også på det
store arbejde, der ligger i at bedøm-
me de mange ansøgninger, der kom-
mer ind – både ud fra en videnska-
belig synsvinkel og relevans for for-
brugeren.

For mange anprisninger risikerer 
at svække forordningens troværdighed.

Tilladte 
ernæringsanprisninger
pr. 1. juli 2007

Lavt energiindhold
Energireduceret
Energifri
Lavt fedtindhold
Fedtfri
Lavt indhold af mættet fedt
Uden mættet fedt
Lavt sukkerindhold
Sukkerfri
Uden tilsat sukker
Lavt natriumindhold/lavt saltind-
hold
Meget lavt natriumindhold/meget
lavt saltindhold
Natriumfri eller saltfri
Fiberkilde
Højt fiberindhold
Proteinkilde
Højt proteinindhold
[Navn på vitamin]- og /eller [navn
på mineral]kilde
Højt indhold af [navn på vitamin]-
og /eller [navn på mineral]
Indeholder [navn på næringsstof
eller andet stof]
Forøget indhold af [navn på
næringsstoffet]
Reduceret indhold af [navn på
næringsstoffet]
Light/let
Naturligt/naturlig

Betingelserne for ernæringsan-
prisningernes anvendelse fremgår
af Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1924/2006 af
20. december 2006 om ernæ-
rings- og sundhedsanprisninger af
fødevarer. Forordningen findes på
www.foedevarestyrelsen.dk under
"Mærkning" og "Ernærings- og
sundhedsanprisninger".
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First you add knowledge...

Både danske og svenske fagfolk inden
for ernæring og sundhed mener, at
såvel et ernæringsmærke som an-
prisninger kan gøre det lettere for
forbrugerne at vælge sundere pro-
dukter og få producenter til at
udvikle sundere produkter.

Det fremgår af en analyse, Millward-
Brown har udført for Danisco Sugar
blandt Perspektivs læsere (i alt 400
fordelt på læger, tandlæger, diætister,
lærere og fagjournalister) i maj 2007.

Men samtidig mener de også, at det
vigtigste er fokus på fødevarers
energiindhold (score ca. 3,50 på en
skala fra 1-5, hvor1 = helt uenig og 5

= helt enig), og de er skeptiske over
for mærkningers betydning.
Der er forskelle på de to lande –
således går svenskerne i højere grad
end danskerne ind for en mærk-
ningsordning i forhold til anprisning-
er. Der er en skeptisk holdning til,
hvorvidt et ernæringsmærke vil
bidrage til at hindre overvægt.

Svenskerne er dog lidt mere positive
end danskerne (3,24 mod 2,67 i
score). Men tallene viser, at der ikke
er nogen markant tro på det. Især
danske diætister er skeptiske, og her
er scoren kun 2,38, altså nærmest
uenig. Og undersøgelsen viser også,
at de danske fagfolk mener, at et

mærke kan give forbrugerne falsk
tryghed. Her scorer danskerne 3,58
mod 2,51 for svenskerne.
Usikkerheden viser sig også i et
spørgsmål om, hvorvidt anprisninger
eller ernæringsmærkning vil gøre det
lettere for forbrugerne  at vælge
sundere fødevarer. Kun 8 % af sven-
skerne hælder til anprisninger, mens
49 % støtter ernæringsmærkning, og
næsten halvdelen, 44 %, svarer "ved
ikke". Hos danskerne tror 22 % på
anprisninger, 54 % støtter ernærings-
mærket, mens kun en fjerdedel af de
danske fagfolk ikke har nogen mening.
Undersøgelsens resultater kan læses
på www.perspektiv.nu.

Fagfolk usikre over ernæringsmærkning

Den netop gennemførte læser-
undersøgelse blandt svenske og
danske fagfolk, gennemført af
Millward-Brown, viser stort set
uændret stor tilfredshed i forhold
til tidligere års undersøgelser. På en
skala fra 1-5, hvor 5 er højest, sco-
rer Perspektiv ca. 4 i troværdighed
både hos danskere og svenskere.
Med hensyn til seriøsitet evalueres
det endnu bedre, nemlig 4,41
(Sverige) og 3,98 (Danmark).
Scoren med hensyn til interessante
artikler og faglig relevans ligger på

ca. 3,75, og der er ikke den store
forskel mellem de forskellige fag-
grupper. De adspurgte mener dog
også som tidligere, at det svækker
magasinets troværdighed, at
Danisco Sugar er afsender. Her lig-
ger scoren på 3,15 for Danmark
og 3,27 for Sverige. Det samlede
indtryk af, at Perspektiv er et rele-
vant og informativt medie i ernæ-
ringsdebatten, ligger stadigt fast.
Hele undersøgelsen kan ses på
www.perspektiv.nu.

Fortsat tilfredshed med PerspektivElektronisk 
nyhedsbrev
Du har mulighed for at tilmelde
dig Perspektivs elektroniske
nyhedsbrev, som 4 gange om
året bl.a. vil informere om
udvalgte ernærings- og
forskningsnyheder og nye analy-
ser. Klik ind på www.perspek-
tiv.nu, og meld dig til.


