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AF LOUISE LYKKE 

Når solen skinner kraf-
tigt, fylder den helt 
automatisk vores 
slunkne D-vitaminlag-

re. Men i lande som bl.a. Dan-
mark skinner solen for lidt fl e-
re måneder i træk, og det kan 
give fatale sundhedsmæssige 
problemer. Det påpeger både 

dansk og udenlandsk forskning 
med henvisning til, at et høje-
re indtag af D-vitamin i befolk-
ningen kan forebygge en række 
alvorlige sygdomme, bl.a. knog-
leskørhed og visse former for 
kræft. Alligevel tøver de danske 
sundhedsmyndigheder med at 
ændre på de gældende anbefa-
linger.

Mange i underskud

Det vækker undren hos overlæ-
ge og professor Leif Mosekilde 
fra Århus Sygehus. Han er en af 
landets førende eksperter i D-
vitamin og har i fl ere år argu-
menteret for at sætte dosis op.

»Voksne og ældre skal op på 
en mængde, der svarer til tre 
gange så meget, som det man 
fra myndighedernes side an-
befaler til voksne, for at have 
en tilfredsstillende mængde i 
blodet året rundt. Undersøgel-
ser viser, at store dele af befolk-
ningen særligt i vinterhalvåret 
får alt for lidt gavn af solen og 
dermed kommer i underskud, 

og det kan ikke klares alene 
ved at spise fødevarer med D-
vitamin,« siger Leif Mosekilde, 
der ser berigelse af fødevarer 
med D-vitamin samt kosttil-
skud som vejen frem.

Han er uforstående over 
for myndighedernes tilbage-
holdenhed mod at opjustere 
den anbefalede daglige dosis.

»Jeg fi nder myndighederne 
overforsigtige. Jeg ville stole 
på den forskning, der forelig-
ger i dag. Hvis et medicinalfi r-
ma havde produceret et medi-
kament, der kunne forebygge 
knogleskørhed, nedsætte risi-
koen for at falde, forbygge kræft 
og nedsætte dødeligheden, vil-
le man ikke tøve et sekund med 

at anbefale det i de nødvendige 
doser. Derfor forstår jeg ikke, 
at myndighederne nøler. Det 
er alvorlige sygdomme, vi kan 
forebygge ved at skrue op for 
anbefalingen,« siger han.

I dag anbefaler sundheds-
myndighederne en daglig dosis 
på 7,5 mikrogram D-vitamin for 
folk op til 65 år, mens befolk-

Myndighederne nøler 
D-vitaminanbefalinger

Man bør tredoble den 
anbefalede dosis af D-vitamin 

og dermed forebygge en 
række alvorlige sygdomme 

som knogleskørhed og 
kræft, påpeger forskere. 

Alligevel nøler myndighederne 
med at skrue op for 

de gældende anbefalinger

Overdreven solbeskyttelse samt overvægt er 
begge dele skidt for optaget af D-vitamin. Om 
sommeren er solen den mest effektive kilde til 
D-vitamin. Ifølge overlæge og professor Leif 
Mosekilde fra Århus Sygehus er mellem 15 
og 30 minutter i sommersolen uden solcreme 
mellem kl. 10 og 15 nok til at dække det daglige 
behov for D-vitamin om sommeren. Han un-
derstreger dog, at hvis man er i risikogruppen 
for hudkræft, generelt har sart hud eller man-
ge modermærker, skal man ikke opholde sig i 
solen i dette tidsrum uden solbeskyttelse.

I Kræftens Bekæmpelse er man mere forsig-
tig i forhold til at anbefale folk at opholde sig 
i sommersolen uden solcreme i dette tidsrum. 
Her anbefaler man 15 minutter i solen før kl. 
12 eller efter kl. 15. Det vil give nok D-vitamin i 
sommerhalvåret, mener organisationen.

Forsøg viser desuden, at D-vitamin har ten-
dens til at afl ejre sig i fedtvævet, hvor det ned-
brydes. Folk, der er overvægtige, optager op til 
50 pct. mindre af det tilførte D-vitamin end 
normalvægtige og bør ifølge Leif Mosekilde 
tage ekstra tilskud af D-vitamin.

Solhysteri og overvægt øger manglen
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En uges vinterferie i solen giver et boost til D-vitaminlageret. 
Ifølge overlæge Leif Mosekilde kan en solferie om vinteren give 
»sommerværdier« af D-vitamin i op til otte uger efter. 
Vitaminet deponeres i blodet, hvor det langsomt omsættes.
Foto: Curt Carnemark/Scanpix

med 

ningsgrupper, der generelt får 
for lidt sollys, som f.eks. ældre 
og indvandrere, der går tildæk-
ket og dermed ikke er særligt 
eksponeret for solen, anbefales 
at tage en opjusteret dosis på 10 
mikrogram. Der er dog behov 
for at opjustere anbefalingen til 
den brede befolkning til 20-30 
mikrogram D-vitamin om da-
gen, mener Leif Mosekilde.

Vil have fuldt overblik

Sundhedsstyrelsen har da også 
bedt netop Leif Mosekilde om 
at svare på en række spørgsmål 
i forhold til at blive opdateret 
på den seneste viden om D-vi-
tamin, men selvom hans viden-
skabelige redegørelse kommer 
frem med klokkeklare kon-
klusioner som: »D-vitamin-
mangel forekommer meget 
hyppigt i Danmark hos voks-
ne, både kvinder og mænd«, 
og »hos voksne øger D-vita-
minmangel risikoen for en 
række sygdomme og kompli-
kationer – hvoraf nogle er al-

vorlige«, tøver myndighederne.
»Sagen er, at vi som sundheds-
myndighed ikke bare kan opju-
stere anbefalingerne fra den ene 
dag til den anden. Vi er nødt til 
at have et fuldstændigt overblik 
over forskningen på området. 
Her er det især væsentligt at fi n-
de ud af, om det gør en gavnlig 
forskel for folk at få tilført eks-
tra D-vitamin, så vi ikke bare 
forudsætter, at det gør det, for-
di vi ved, at manglen på D-vita-
min kan føre til forskellige syg-
domme. Det er ikke altid, der 
er så præcis en årsagssammen-
hæng,« siger Christine Brot, der 
er afdelingslæge i Sundheds-
styrelsen.

Der kan da også gå en rum 
tid, før større videnskabelige 
undersøgelser er på plads, er-
kender hun. For de er både dy-
re og tidskrævende at gennem-
føre.

»Jeg kan godt forstå, at man 
som forbruger kan blive forvir-
ret over, om man får D-vitamin 
nok, men vi kan ikke gå ud til 
den brede befolkning med så-

dan en opjustering, før vi har 
et bedre dokumenteret funda-
ment for det,« siger Christine 
Brot.

Fødevarestyrelsen, der står 
for formuleringen af de kon-
krete kost- og ernæringsråd i 
Danmark, oplyser, at myndig-
hedernes konkrete nærings-
stofanbefalinger lægger sig op 
af De Nordiske Næringsstof-
sanbefalinger, NNA, som udar-
bejdes af en særlig projektgrup-
pe under Nordisk Ministeråd. 
Her er der i øjeblikket konsen-
sus om de 7,5 mikrogram, som 
danskerne i dag anbefales af få. 
Først når der er konsensus om 
en ændring af anbefalingerne, 
vil man være klar til at opjuste-
re, oplyser Sundhedsstyrelsen.

Flere tilladelser

Sundhedsstyrelsen arbejder 
dog på at give fl ere fødevare-
producenter tilladelse til at be-
rige med D-vitamin, da befolk-
ningsundersøgelser viser, at de 
fl este danskere kun får halvde-

len af de anbefalede 7,5 mikro-
gram.

»Der er konsensus om de 7,5 
mikrogram, og derfor begynder 
vi der. I den forbindelse arbej-
der vi på at udvide paletten af 
de fødevarer, hvor berigelse af 
D-vitamin kan komme på ta-
le,« siger Else Molander, kon-
torchef i Fødevarestyrelsen, og 
henviser til, at det i dag er til-
ladt at berige margarine med 
D-vitamin.

Det samme har man valgt at 
gøre med jod, som i dag er ob-
ligatorisk at tilsætte i salt. Med 
tiden kan også berigelse med 
D-vitamin blive obligatorisk.

»Vi arbejder på at få D-vita-
min tilsat andre blandingspro-
dukter, der bruges af industri-
en, eller i mælk eller mel, som 
folk får dagligt. Det er vi i øje-
blikket i dialog med industrien 
om. Foreløbigt er det frivilligt, 
men med tiden kan det være, 
det bliver obligatorisk,« siger 
hun.

Udfordringen er dog at beri-
ge på en måde, så der på ingen 

måde er risiko for, at folk får for 
meget D-vitamin. Leif Mose-
kilde hilser berigelsesinitiativet 
velkomment, men det kan ikke 
stå alene, advarer han.

»Fordi man er nødt til at til-
sætte i meget små doser, for at 
f.eks. børn ikke får for meget, 
vil berigelse ikke give nok D-vi-
tamin til at dække alles behov. 
Derfor vil de fl este stadig skulle 
tage tilskud for at få nok.«

Faren for at få meget D-vita-
min er lille, mener han. I øje-
blikket sættes grænserne af 
myndighederne til 25 mikro-
gram for børn om dagen og 50 
mikrogram for voksne.

»Hvis man ikke lider af den 
sjældne sygdom sarkopidose, 
skal man op på meget store 
mængder for at få for meget. 
Min vurdering er, at et dagligt 
indtag på 4000 mikrogram er 
loftet for, hvor meget D-vita-
min man bør få, og det er meget 
svært at komme derop.«

louise.lykke@borsen.dk

Man skulle tro, at fødevareindustrien ville 
klappe i hænderne ved udsigten til at få lov 
til at berige fødevarer med D-vitamin. Men 
faktisk får Fødevarestyrelsens forslag om at 
berige udvalgte basisvarer en blandet mod-
tagelse. Mejeriforeningen er dog overvejende 
positiv over for forslaget, selvom man kalder 
problemstillingen med manglende D-vita-
min for selvforskyldt. Det hænger sammen 
med, at D-vitamin binder sig til fedt. Jo 
mere fedtfattig mælken bliver, jo mindre D-
vitamin.

»Hvis danskerne kunne fi nde ud af at spi-
se varieret, ville vi ikke have det problem, for 
jo mere magre mejeriprodukterne bliver, jo 
mindre D-vitamin vil der være,« siger Bent 
Juul Sørensen, formand for Mejeriforenin-
gen.

Når det er sagt, er mejeriprodukter – 
særligt de fedtfattige – dog et oplagt sted 
at sætte ind med det eftertragtede vitamin, 
mener han.

Drop det frivillige

Branchen foretrækker dog, at myndigheder-
ne gør berigelsen obligatorisk, frem for at det 
skal ske ad frivillighedens vej, som er oplæg-
get lige nu.

Arla beriger allerede mejeriprodukter, 
der sælges på det svenske marked. Her er 
berigelse af margarine obligatorisk, mens 
berigelse af mager mælk er frivillig.

»Grunden til, at vi vil have det gjort obli-
gatorisk herhjemme, er, at vi ønsker en sam-
klang mellem det, vi gør, og forbrugernes øn-
sker. Der har berigelse jo ikke haft det let i 
Danmark, og vi foretrækker derfor at berige 

på myndighedernes klare anbefaling. Hvis 
det bliver gjort obligatorisk, er det et klart 
signal at sende til forbrugerne,« siger han.

Der har også været tale om at tilsætte D-
vitamin til korn og brød, men det møder 
modstand hos Lantmännen Schulstad.

»Brød er ikke det rigtige medie for D-vita-
min. Vi går ind for sundhed via de naturli-
ge næringsstoffer, der fi ndes i korn, og D-vi-
tamin hører ikke hjemme i korn,« siger Tina 
Lindeløv, udviklingschef for Lantmännen 
Schulstad.

Uforeneligt

At vitaminet samtidig er fedtopløseligt, gør 
det ikke bedre, mener hun.

»Vi vil gerne holde fedtindholdet nede i vo-
res produkter, og det er uforeneligt med, at 
vitaminet kræver fedt for at blive optaget.«

Eksperter fremhæver dog, at blot en lille 
mængde fedt er tilstrækkelig.

»Det er sandt, men det er vigtigt at fastslå, 
at det ikke er noget, man bare lige gør. For 
os er det også vigtigt, at forbrugerne virkelig 
ønsker berigelse,« siger hun.

Fødevarestyrelsen kan ikke svare på, hvor-
når fl ere dagligdagsprodukter bliver beriget 
af frivillighedens vej – det afhænger af virk-
somhederne.

»Jeg kan derimod oplyse, at efter aftaler 
med branchen, er alle bordmargariner nu 
beriget, og vi har for nyligt aftalt med bran-
chen, at de vil arbejde seriøst på at få beriget 
margariner til industrielt brug også. Det vil 
bidrage noget, men ikke tilstrækkeligt til at 
øge indtaget,« siger Else Molander, kontor-
chef i Fødevarestyrelsen.

Producenter skeptiske 
over for berigelse
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