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 Inledning 
Denna rapport beskriver tillvägagångssätt, underlag för beslut och förslag till nationella maximivärden 
av vissa vitaminer och mineraler i kosttillskott. 

Processen för framtagande maximivärden följer de principer för riskanalys som definieras i förordning 
(EG) nr 178/2002. 

 

1.1 Riskanalysens principer 
För att uppnå det allmänna målet om en hög skyddsnivå för människors livs och hälsa skall 
livsmedelslagstiftningen bygga på riskanalys, står det i artikel 6 i förordning (EG) nr 178/20021. 

En riskanalys består av tre sammanhängande delar: riskbedömning, riskhantering och 
riskkommunikation, artikel 3.10–3.13 i förordning (EG) nr 178/2002. 

Riskbedömningen, eller riskvärderingen, är den vetenskapliga process som omfattar identifiering av 
fara, karaktärisering av fara, exponeringsanalys och beskrivning av risken. Riskbedömningen ska 
bygga på tillgängligt vetenskapligt underlag och den ska göras på ett självständigt, objektivt och öppet 
sätt. 

Riskhanteringen inbegriper val och tillämpning av åtgärder efter beaktande av resultatet av 
riskvärdering och andra relevanta faktorer. I riskhanteringen ska hänsyn tas till resultaten av 
riskbedömningen, särskilt till yttranden från Efsa, och till andra faktorer av betydelse. 

Riskkommunikation handlar både om det interaktiva utbytet av information och synpunkter om 
risker mellan riskvärderare och riskhanterare under hela riskanalysförfarandet, och om det interaktiva 
utbytet mellan de ansvariga för riskanalysen och andra berörda parter såsom konsumenter eller 
livsmedelsföretag. Det inbegriper även redogörelse för resultaten av riskbedömningen och grundvalen 
för riskhanteringsbeslut. 

 

1.2 Riskanalys i utredningen 
Vid framtagande av förslag till maximivärden för vitaminer och mineraler i kosttillskott har 
Livsmedelsverket utgått från principerna för riskanalys. 

                                                      
 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, 
om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet. 
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Riskvärdering, riskhantering och riskkommunikation har gjorts för varje enskilt ämne enligt samma 
metodik. De ämnen som utvärderats är de vitaminer och mineraler som är tillåtna i kosttillskott enligt 
direktiv 2002/46/EG2. 

1.2.1 Riskvärdering av vitaminer och mineraler 
Livsmedelsverket har i riskvärderingen av varje vitamin och mineral tagit ställning till de 
bedömningar som gjorts av olika myndigheter och vetenskapliga institut. I värderingen beaktades 
resultaten, dess aktualitet och relevans i sammanhanget. Därefter gjordes en slutbedömning av vilken 
halt som ansetts säker för en allmän, frisk, vuxen befolkning. Detaljer i tillvägagångssättet framgår i 
Bilaga 13. 

1.2.2 Riskhantering och förslag till maximivärden 
Riskhanteringen har för varje enskilt vitamin och mineral utgått från det värde som riskvärderingen 
bedömt som säkert för en allmän, frisk, vuxen befolkning. 

Förutom den vetenskapliga kunskapsbasen om risker med höga halter av vitaminer och mineraler, har 
många andra faktorer påverkat det slutgiltiga förslaget till maximivärden. Faktorer som under 
riskhanteringen belystes för alla ämnen var risker för särskilt känsliga grupper, risker för brist i 
Sverige, marknaden i Sverige och påverkan på handel med andra EU-länder.  

Under utredningsarbetet har det framkommit faktorer som medfört att några ämnen har genomgått ny 
riskvärdering och riskhantering.  Exempelvis på grund av påpekanden från andra myndigheter i det 
vetenskapliga samrådet eller kommentarer från branschen. 

Efter en helhetsbedömning har därefter beslut om förslag till maximivärden tagits. 

Resonemangen har förts omkring varje ämne för sig och redovisas i detalj i avsnitt 2. 

1.2.3 Riskkommunikation i arbetet och kring besluten 
Riskvärdering och riskhantering har skett separat, men med tät kommunikation sinsemellan. Om 
riskhanteringen genom hänsyn till olika parametrar har föreslagit ett annat värde än riskvärderingen, 
har riskvärderingen sett över värdet och dess dokumenterade påföljder, samt kommunicerat detta till 
riskhanteringen.  

Både riskvärdering och riskhantering har tagit hänsyn till inspel från extern expertis. I riskvärderingen 
har vissa avväganden genomgått vetenskapligt samråd och riskhanteringen genom svar om 
konsekvenser för branschen och livsmedelskontrollen4. 

Förslaget till maximivärden och konsekvensutredningen med tillhörande bilagor remitteras externt. 
Om föreskriftsförslaget antas, kommer Livsmedelsverket att kommunicera detta till allmänheten. 

                                                      
 
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG av den 10 juni 2002 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosttillskott 
3 Bilaga 1. Riskvärdering av vitaminer och mineraler i kosttillskott. 
4 Konsekvenser för kosttillskottsbranschen besvarades av branschföreningen Svensk Egenvård (Dnr: 2018/02027-18), konsekvenser för 
livsmedelskontrollen besvarades av sju utvalda kontrollmyndigheter (Dnr: 2018/02027-11 - - 17), vetenskapligt samråd (Dnr: 2018/02027) 
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1.3 Avgränsningar 
Följande principiella beslut togs inför riskanalysen: 

 
a) Endast ämnen som innebär risker för en allmän, frisk, vuxen befolkning. Vi har bara 

föreslagit maximivärden för sådana vitaminer och mineraler som vi har värderat innebär en 
risk för en allmän, frisk, vuxen befolkning. Vi har inte föreslagit maximivärden för vitaminer 
och mineraler som inte innebär risker för samma befolkning, även om de intas i höga halter. 
Det finns riskgrupper som t.ex. barn, gravida, ammande och äldre. Särskilda värden har inte 
tagits fram för dessa nu då det har prioriterats att ta fram värden som ska skydda befolkningen 
brett. 
 

b) Ingen kombination med varningsmärkning. Vi föreslår inte heller något komplement med 
varningsmärkning för känsliga grupper som inte skyddas av maximivärdet. Dessa grupper 
informeras delvis genom Livsmedelsverkets konsumentinformation. Att i detta skede även 
arbeta med varningsmärkning för känsliga grupper skulle dock vidga det pågående arbetet och 
fördröja det, varför detta för närvarande inte har prioriterats.  

 



8 
 

 Riskhantering och förslag på 
maximivärden per ämne 

I följande avsnitt redovisas de avvägningar som gjorts i riskhanteringen för respektive vitamin och 
mineral, utifrån ifrån de värden som i riskvärderingen bedömts som säkra för en allmän, frisk, vuxen 
befolkning.  

I nedanstående redovisning av resultaten från riskvärderingen har hänvisningar genomgående gjorts 
till originalkällan. För motivering av valet av säkert värde på dagsdos, se rapporten för riskvärdering, 
Bilaga 15. 

Där hänvisningar gjorts till branschens beskrivning av marknaden och möjlig påverkan av det 
föreslagna maximivärdet har utgångspunkten varit Svensk Egenvårds svar på Livsmedelsverkets 
frågor om konsekvenser för kosttillskottsföretagen6. 

Andra uttalanden om förekomst av produkter med höga värden baseras på Livsmedelsverkets 
kartläggning7. 

 

2.1 Vitamin A 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 1426 retinolekvivalenter (RE) är en säker dagsdos av 
vitamin A i kosttillskott för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i 
Sverige via kosten har dragits ifrån Tolerable upper intake level (UL) enligt Scientific Committee on 
Food (SCF)8. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 1426 RE är en säker dagsdos av vitamin A 
i kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.1.1 Känslighet för höga värden 
Det finns risk för fosterskador då gravida kvinnor får i sig höga doser av vitamin A. SCF har tagit 
hänsyn till denna grupp vid framtagandet av UL. Den dagsdos som riskvärderingen bedömer som 
säker skyddar därmed också denna grupp. 

                                                      
 
5 Bilaga 1. Riskvärdering av vitaminer och mineraler i kosttillskott. 
6 Svensk Egenvårds svar på frågor inför för konsekvensanalys av införande av nationella föreskrifter om maxgränser av vitaminer och mineraler i 
kosttillskott, Dnr. 2018/02027-7 
7 Livsmedelsverkets kartläggning av e-handelsbutiker september 2019, närmare beskriven i konsekvensutredningen. 
8 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2003c. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of 
PreformedVitamin A (Retinol and Retinyl Esters). Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. 
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Även kvinnor efter klimakteriet är särskilt känsliga för höga doser av vitamin A, då det kan leda till 
benskörhet. Denna grupp har ökad risk för frakturer vid 1500 RE per dagsdos enligt studier 19989 och 
200210. Detta värde överstigs redan genom intaget från kosten i Sverige och detta tar Livsmedelsverket 
i beaktande genom sin konsumentinformation till äldre. 

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för vitamin A, 
eftersom detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt 1.3). 

2.1.2 Risker för brist 
Konsekvenserna vid brist av vitamin A är allvarliga, men risken är inte stor i Sverige vid konsumtion 
av en varierad kost. Det finns inget behov av kosttillskott med högre värden av vitamin A än den 
dagsdos som riskvärderingen bedömer som säker. Denna dagsdos täcker det rekommenderade intaget 
för alla undersökta grupper. 

Ett maximivärde för vitamin A i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på vitamin A ska 
uppstå. 

2.1.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för vitamin A är vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är högre än vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU, men skiljer sig inte markant och införandet av ett sådant 
maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

2.1.4 Föreslaget maximivärde för vitamin A 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för vitamin A om 1400 RE per dagsdos. 

 

2.2 Betakaroten 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 7 mg är en säker dagsdos av betakaroten i kosttillskott för 
den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som Expert Group on Vitamins and Minerals (EVM)11 
har angett som säker dos av betakaroten från kosttillskott. 

                                                      
 
9 MELHUS, H., MICHAELSSON, K., KINDMARK, A., BERGSTROM, R., HOLMBERG, L., MALLMIN, H., WOLK, A. & LJUNGHALL, S. 1998. Excessive 
dietary intake of vitamin A is associated with reduced bone mineral density and increased risk for hip fracture. Ann Intern Med, 129, 770-8. 
10 FESKANICH, D., SINGH, V., WILLETT, W. C. & COLDITZ, G. A. 2002. Vitamin A intake and hip fractures among postmenopausal women. JAMA, 
287, 47-54. 
11 EXPERT GROUP ON VITAMIN AND MINERALS (EVM) 2003. Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals. In: FOOD STANDARD AGENCY (ed.). 
London (UK). 
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Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 7 mg är en säker dagsdos av betakaroten 
för den allmänna befolkningen. 

2.2.1 Känslighet för höga värden 
Rökare är särskilt känsliga för höga värden av betakaroten. Denna grupp är skyddade med det UL som 
tagits fram av EVM, och därmed också av den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker. 

2.2.2 Risker för brist 
NNR 201212 har inte tagit fram något rekommenderat intag för betakaroten och det är oklart om brist 
kan uppstå. 

Ett maximivärde för betakaroten i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på betakaroten ska 
uppstå. 

2.2.3 Marknad och handel 
Betakaroten förekommer i många kosttillskott för hud och skönhet. Enligt branschen har de flesta 
produkter en dagsdos kring 20 mg, alltså högt över den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som 
säker. Det föreslagna maximivärdet skulle enligt dem påverka majoriteten av alla rena betakaroten-
tillskott på den svenska marknaden och många produkter som är olika företags storsäljare skulle 
försvinna från marknaden.  

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.2.4 Föreslaget maximivärde för betakaroten 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för betakaroten om 
7 mg per dagsdos. 

 

2.3 Vitamin D 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 77,4 µg är en säker dagsdos av vitamin D i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har 
dragits ifrån UL enligt European Food Safety Authority (Efsa)13. 

                                                      
 
12 NORDIC NUTRITION RECOMMENDATIONS 2012 2014. Integrating nutrition and physical activity, Copenhagen, Nordic Council of Ministers. 
13 EFSA NDA PANEL 2012b. Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of vitamin D. EFSA Journal, 10, 2813. [45 pp.]  
 



 

   11 
  

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 77,4 µg är en säker dagsdos av vitamin D 
för den allmänna befolkningen. 

2.3.1 Känslighet för höga värden 
Stora mängder vitamin D kan leda till att man får för höga nivåer av kalcium i blodet, 
kalciuminlagring i njurarna och njursvikt. Sådana mängder kan man inte få i sig enbart via maten, 
däremot via kosttillskott. 

Riskerna är stora för hela befolkningen och inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.3.2 Risker för brist 
Brist av vitamin D kan leda till bland annat skador på skelettet, men kan också ha betydelse för 
uppkomsten av andra sjukdomar. 

Vitamin D får man i sig dels via kosten, och dels genom att det bildas i huden vid solexponering. Man 
har gjort kartläggningar i Sverige som visar att mängden vitamin D i blodet hos vissa grupper inte är 
tillfredsställande högt och därför har obligatorisk berikning med vitamin D införts i viss mjölk, fil, 
yoghurt och motsvarande vegetabiliska och laktosfria alternativ samt vissa matfetter. 

Den som inte äter en kost som är varierad och som inkluderar fisk, ägg eller kött och livsmedel 
berikade med vitamin D, riskerar att inte får i sig tillräckligt via kosten. Personer som inte vistas 
mycket utomhus och exponerar huden för solen riskerar också att få i sig för lite vitamin D. Därför 
rekommenderar Livsmedelsverket utsatta grupper att ta tillskott av vitamin D. Dessa grupper är barn, 
vegetarianer, allergiker och andra som inte äter fisk och livsmedel berikade med vitamin D, äldre, och 
personer som undviker solexponering. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker för vitamin D i kosttillskott täcker det 
rekommenderade intaget för alla grupper. 

Föreslaget maximivärde för vitamin D i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på vitamin D 
ska uppstå. 

2.3.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för vitamin D är mycket vanligt i Sverige. Enligt branschen har 
många produkter på marknaden en dagsdos på 80–150 μg. Enligt dem är ett flertal av dessa produkter 
några företags storsäljare och står för en stor del av företagens omsättning. Många företag skulle 
därför drabbas hårt av ett maximivärde på 75 μg. Branschen har emellertid också angett att 75 μg 
också är en vanlig dagsdos i kosttillskott med vitamin D. 

Branschen uppger också att många konsumenter efterfrågar produkter med högre doser av vitamin D, 
framför allt för tillskott under vinterhalvåret och att denna efterfrågan kommer att kvarstå även efter 
ett eventuellt införande av föreslaget maximivärde.  

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. Eftersom 75 μg är en 
vanlig dagsdos idag väljer riskhanteringen att avrunda riskvärderingens säkra värde nedåt. 
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Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.3.4 Föreslaget maximivärde för vitamin D 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för vitamin D om 75 µg per dagsdos. 

 

2.4 Vitamin E 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 300 mg är en säker dagsdos av vitamin E i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som SCF har bedömt som säker dos av vitamin E 
från kosttillskott14. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 300 mg är en säker dagsdos av vitamin E 
för den allmänna befolkningen. 

2.4.1 Känslighet för höga värden 
Personer som av olika anledningar har bristfällig blodkoagulering är särskilt känsliga för höga värden 
av vitamin E och skyddas eventuellt inte av den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker för 
den allmänna befolkningen. 

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för vitamin E, 
eftersom detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt1.3).  

Det är rimligt att denna grupp informeras om riskerna med höga mängder vitamin E av vården. 

2.4.2 Risker för brist 
Risk för brist av vitamin E föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för vitamin E i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på vitamin E ska 
uppstå. 

2.4.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för vitamin E är vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde.  

                                                      
 
14 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2003d. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin E. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. 
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Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är högre än vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU. Skillnaden är gynnsam för svenska företag och införandet av 
ett sådant maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

2.4.4 Föreslaget maximivärde för vitamin E 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för vitamin E om 
300 mg per dagsdos. 

 

2.5 Nikotinamid 
Nikotinamid är en form av niacin. Den andra formen är nikotinsyra och den behandlas i avsnitt 2.6. 

I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 900 mg är en säker dagsdos av nikotinamid i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som SCF bedömt som säker dos av nikotinamid 
från kosttillskott15. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 900 mg är en säker dagsdos av 
nikotinamid för den allmänna befolkningen. 

2.5.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

Toxicitet av nikotinamid har endast visats då det administreras som kosttillskott. 

2.5.2 Risker för brist 
Risk för brist av nikotinamid föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för nikotinamid i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på nikotinamid ska 
uppstå. 

2.5.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för nikotinamid är inte vanligt i Sverige och branschen har inte 
pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är betydligt högre än vägledande eller 
lagstiftade maximivärden i andra länder inom EU. Skillnaden är gynnsam för svenska företag och 
införandet av ett sådant maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

                                                      
 
15 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2002b. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Nicotinic 
Acid and Nicotinamide (Niacin). Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Bruxelles, Belgium. 
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2.5.4 Föreslaget maximivärde för nikotinamid 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för nikotinamid 
om 900 mg per dagsdos. 

 

2.6 Nikotinsyra 
Nikotinsyra är en form av niacin. Den andra formen är nikotinamid, som behandlas i avsnitt 2.5. 

I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 10 mg är en säker dagsdos av nikotinsyra i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos av nikotinsyra som SCF bedömt som säker i 
kosttillskott i samma utvärdering som för nikotinamid. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 10 mg är en säker dagsdos av nikotinsyra 
för den allmänna befolkningen. 

2.6.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

Toxicitet av nikotinsyra har endast visats då det administreras som kosttillskott. 

2.6.2 Risker för brist 
Risk för brist av nikotinsyra föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost 

Ett maximivärde för nikotinsyra i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på nikotinsyra ska 
uppstå. 

2.6.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för nikotinsyra är vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.6.4 Föreslaget maximivärde för nikotinsyra 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för nikotinsyra om 
10 mg per dagsdos. 
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2.7 Vitamin B6 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 21,4 mg är en säker dagsdos av vitamin B6 i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har 
dragits ifrån UL enligt SCF16. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 21,4 mg är en säker dagsdos av vitamin 
B6 i kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.7.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.7.2 Risker för brist 
Risk för brist av vitamin B6 föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost . 

Ett maximivärde för vitamin B6 i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på vitamin B6 ska 
uppstå. 

2.7.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för vitamin B6 är mycket vanligt i Sverige. 

Enligt branschen har majoriteten av alla svenska produkter en dos på omkring 25 mg och ett flertal 
produkter som är storsäljare hos medelstora företag skulle drabbas mycket hårt av det föreslagna 
maximivärdet.  

Riskhanteringen noterar att dosen 25 mg inte skiljer sig så mycket från det föreslagna maximivärdet 
för vitamin B6 (20 mg). 

Riskhanteringen gör vidare bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är högre än vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU. Skillnaden är gynnsam för svenska företag och införandet av 
ett sådant maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

2.7.4 Föreslaget maximivärde för vitamin B6 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för vitamin B6 om 20 mg per dagsdos. 

 

                                                      
 
16 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2000f. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin B6. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Brussels, Belgium. 
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2.8 Folsyra 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 585 µg är en säker dagsdos av folsyra i kosttillskott för 
den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits ifrån UL enligt SCF17. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 585 µg är en säker dagsdos av folsyra för 
den allmänna befolkningen. 

2.8.1 Känslighet för höga värden 
Personer som har svårt att ta upp vitamin B12 är särskilt utsatta vid höga värden av folsyra. Denna 
grupp är skyddade med den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker. 

2.8.2 Risker för brist 
Brist på folsyra kan ge stora skador i foster och spädbarn, varför kvinnor i barnafödande ålder, gravida 
och ammande har ett högre rekommenderat intag än övriga vuxna, nämligen 400 µg/dag istället för 
300 µg/dag. Detta uppnås med intaget från övrig kost för de allra flesta i Sverige.  

Livsmedelsverket rekommenderar kvinnor som kan tänkas att bli gravida att ta tillskott av folsyra fram 
till graviditetsvecka 12 för att minska risken för ryggmärgsbråck hos fostret. 

Den dagsdos av folsyra som i riskvärderingen bedömts som säker i kosttillskott täcker med säkerhet 
behovet även för dem som inte får i sig tillräckligt via kosten. 

Föreslaget maximivärde för folsyra i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på folsyra ska 
uppstå. 

2.8.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för folsyra är mycket vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.8.4 Föreslaget maximivärde för folsyra 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för folsyra om 600 µg per dagsdos. 

 

                                                      
 
17 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2000b. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Folate. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. 
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2.9 Vitamin C 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 1000 mg är en säker dagsdos av vitamin C i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som Efsa har bedömt som accepterad daglig dos av 
vitamin C i kosttillskott18. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 1000 mg är en säker dagsdos av vitamin C 
för den allmänna befolkningen. 

2.9.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.9.2 Risker för brist 
Risk för brist av vitamin C föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för vitamin C i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på vitamin C ska 
uppstå. 

2.9.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för vitamin C är inte vanligt i Sverige, men enligt branschen 
överskrider dagsdosen av många produkter det föreslagna maximivärdet. Oftast beror detta på att 
dagsdosen rekommenderats till flera tabletter per dag, vilket betyder att företagen endast skulle behöva 
ändra i märkningen. 

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.9.4 Föreslaget maximivärde för vitamin C 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för vitamin C om 
1000 mg per dagsdos. 

 

                                                      
 
18 EFSA NDA PANEL 2004a. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) a request from the Commission 
related to the Tolerable Upper Intake Level of Vitamin C (L-Ascorbic acid, its calcium, potassium and sodium salts and L-ascorbyl-6-palmitate). 
EFSA Journal, 59, 1-21. 
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2.10 Kalcium 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 1025 mg är en säker dagsdos av kalcium i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits ifrån UL enligt Efsa 2012. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 1025 mg är en säker dagsdos av kalcium 
för den allmänna befolkningen. 

2.10.1 Känslighet för höga värden 
Det finns inga stora grupper som är särskilt känsliga för höga intag av kalcium. 

2.10.2 Risker för brist 
Brist av kalcium kan leda till framförallt benskörhet. Rekommenderat intag uppnås i Sverige med 
intaget från kosten.  

Ett maximivärde för kalcium i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på kalcium ska uppstå. 

2.10.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för kalcium är vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.10.4 Föreslaget maximivärde för kalcium 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för kalcium om 
1025 mg per dagsdos. 

 

2.11 Magnesium 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 350 mg är en säker dagsdos av magnesium i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) 
har bedömt som säker dos av magnesium i kosttillskott19. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 350 mg är en säker dagsdos av 
magnesium i kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

                                                      
 
19 VKM 2016. Risk assessment of magnesium in food supplements. Oslo, Norway. 
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2.11.1 Känslighet för höga värden 
Personer med nedsatt njurfunktion är särskilt känsliga för höga värden av magnesium. Denna grupp är 
skyddade med värdet som riskvärderingen föreslår. 

2.11.2 Risker för brist 
Risk för brist av magnesium föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för magnesium i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på magnesium ska 
uppstå. 

2.11.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för magnesium är mycket vanligt i Sverige. Enligt branschen 
har många produkter på den svenska marknaden en dagsdos på mellan 375 och 400 mg. 

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.11.4 Föreslaget maximivärde för magnesium 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för magnesium om 
350 mg per dagsdos. 

 

2.12 Järn 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 27,5 mg är en säker dagsdos av järn i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits ifrån UL enligt Institute of 
Medicine (IOM)20. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 27,5 mg är en säker dagsdos av järn i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

                                                      
 
20 INSTITUTE OF MEDICINE (US) PANEL ON MICRONUTRIENTS 2001. Dietary Reference Intakes for Vitamin A, Vitamin K, Arsenic, Boron, 
Chromium, Copper, Iodine, Iron, Manganese, Molybdenum, Nickel, Silicon, Vanadium, and Zinc. . 8, Iodine. Washington (DC) National Academies 
Press (US). 
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2.12.1 Känslighet för höga värden 
Personer med hereditär hemokromatos och kroniska alkoholister är särskilt känsliga för höga värden 
av järn och skyddas eventuellt inte av den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker för den 
allmänna befolkningen. 

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för järn, eftersom 
detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt 1.3).  

Det är rimligt att dessa grupper informeras om riskerna med höga mängder järn av vården. 

2.12.2 Risker för brist 
Risk för brist av järn finns särskilt hos kvinnor i fertil ålder på grund av blodförlust i samband med 
menstruation. Denna grupp har rekommenderat intag på 15 mg järn per dag och det täcks därmed av 
intaget från en varierad kost i Sverige. Ett maximivärde för järn i kosttillskott utgör därför ingen risk 
för att brist på järn ska uppstå. 

2.12.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för järn är inte vanligt i Sverige. Enligt branschen finns det dock 
produkter på den svenska marknaden med en rekommenderad dagsdos som överskrider det föreslagna 
maximivärdet. Dagsdosen är dock oftast rekommenderad så att endast märkning och marknadsföring 
skulle påverkas, inte receptet. 

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.12.4 Föreslaget maximivärde för järn 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för järn om 25 mg per dagsdos. 

 

2.13 Koppar 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 2 mg är en säker dagsdos av koppar i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits 
ifrån UL enligt SCF21. 

                                                      
 
21 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2003b. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Copper. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Brussels, Belgium. 
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Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 2 mg är en säker dagsdos av koppar i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.13.1 Känslighet för höga värden 
Inga stora grupper som är särskilt känsliga för höga intag av koppar har identifierats. 

2.13.2 Risker för brist 
Risk för brist av koppar föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för koppar i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på koppar ska uppstå. 

2.13.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för koppar är inte vanligt i Sverige och branschen tar inte upp dessa 
produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.13.4 Föreslaget maximivärde för koppar 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för koppar om 
2 mg per dagsdos. 

 

2.14 Jod 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 184 µg är en säker dagsdos av jod i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits 
ifrån UL enligt SCF22. 

Intagsberäkningarna gjordes dock utifrån att angiven konsumtion av salt var joderat. Eftersom 
berikning med jod är frivillig, och det finns salt på marknaden som inte är joderat, ser riskvärderingen 
också att intaget av jod som beräknats kan vara överskattat. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 184 µg är en säker dagsdos av jod i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen, men bedömer i samråd med riskvärderingen att det är 
rimligt att utgå ifrån 200 µg som säker dagsdos av jod i kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

                                                      
 
22 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2002a. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Iodine. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. 
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2.14.1 Känslighet för höga värden 
Personer som har, eller tidigare har haft, brist på jod är särskilt känsliga för höga värden av jod. Denna 
grupp är skyddad med den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker.  

Fosterutvecklingen är också känslig för höga intag av jod. Gravida kvinnor är också skyddade med 
den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker. 

2.14.2 Risker för brist 
Brist på jod kan ge skador i foster, varför det är särskilt viktigt för kvinnor i barnafödande ålder att få i 
sig rekommenderat intag av jod, 150 µg/dag. Detta uppnås för de flesta med intaget från en varierad 
kost och med jodberikat salt. 

Brist av jod kan också leda till struma i friska vuxna om det rekommenderat intaget inte uppnås. 
Eftersom Sveriges jordar är naturligt fattiga på jod har Sverige infört frivillig berikning av salt med 
jod.  

Källor till jod är främst joderat salt och mjölkprodukter. Därför är personer som inte äter jodberikat 
salt och veganer särskilt utsatta för brist. 

Den dagsdos av jod som i riskvärderingen bedömts som säker i kosttillskott täcker behovet av jod, 
både i grupper med extra stort behov av jod och i sådana som inte får i sig jod via kosten. 

Föreslaget maximivärde för jod i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på jod ska uppstå. 

2.14.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för jod är vanligt i Sverige. Enligt branschen finns det ett flertal 
produkter på den svenska marknaden som överskrider det föreslagna maximivärdet. Dagsdosen är 
dock oftast rekommenderad så att endast märkning och marknadsföring skulle påverkas, inte receptet. 

Riskhanteringen gör bedömningen att påverkan på branschen inte väger upp riskerna för 
konsumenterna med dagsdoser som överskrider det föreslagna maximivärdet. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.14.4 Föreslaget maximivärde för jod 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för jod om 200 µg 
per dagsdos. 
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2.15 Zink 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 25 mg är en säker dagsdos av zink i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som Expert Group on Vitamins and Minerals (EVM) har 
bedömt som säker dos av zink i kosttillskott23. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 25 mg är en säker dagsdos av zink i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.15.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. Toxicitet av zink har endast visats då det administreras 
som kosttillskott. 

2.15.2 Risker för brist 
Det är viktigt med ett adekvat intag av zink, men risk för brist av zink föreligger inte i Sverige vid 
konsumtion av en varierad kost.  

Ett maximivärde för zink i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på zink ska uppstå. 

2.15.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden högt över UL för zink är mycket vanligt i Sverige, men branschen har inte 
specifikt pekat ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde.  

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är högre än vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU. Skillnaden är gynnsam för svenska företag och införandet av 
ett sådant maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

2.15.4 Föreslaget maximivärde för zink 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för zink om 25 mg 
per dagsdos. 

 

2.16 Mangan 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 4 mg är en säker dagsdos av mangan i kosttillskott för en 
allmän, vuxen befolkning. Det är den dagsdos som EVM har gett som vägledande värde för mangan i 
kosttillskott till den allmänna befolkningen24. 

                                                      
 
23 EXPERT GROUP ON VITAMIN AND MINERALS (EVM) 2003. Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals. In: FOOD STANDARD AGENCY (ed.). 
London (UK). 
24 EXPERT GROUP ON VITAMIN AND MINERALS (EVM) 2003. Safe Upper Levels for Vitamins and Minerals. In: FOOD STANDARD AGENCY (ed.). 
London (UK). 
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Riskvärderingen visade samtidigt på risker med för högt intag av mangan hos äldre personer. Säker 
dagsdos av mangan för denna del av befolkningen bedöms vara 0,5 mg i kosttillskott, utifrån 
ovannämnda bedömning av EVM samt Efsa 200925. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 4 mg är en säker dagsdos av mangan i 
kosttillskott för en allmän frisk befolkning, men noterar att äldre personer kan vara känsligare. 

2.16.1 Känslighet för höga värden 
Äldre personer kan vara extra känsliga för höga doser av mangan och bör enligt EVM och Efsa vara 
försiktiga med att överstiga dosen 0,5 mg/dag från kosttillskott. 

Riskhanteringen noterar en av de studier som bedömts av EVM och Efsa har visat 4 mg som säker 
dagsdos från kosttillskott för en allmän, vuxen befolkning, inklusive äldre personer. 

2.16.2 Risker för brist 
Risk för brist av mangan föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost och det finns 
därmed inget behov av kosttillskott med högre värden av mangan än den dagsdos som i 
riskvärderingen bedömts som säker. 

Ett maximivärde för mangan i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på mangan ska uppstå. 

2.16.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för mangan är inte vanligt i Sverige. Däremot är kosttillskott med 
värden över 0,5 mg per dagsdos av mangan vanligt i Sverige. Enligt branschen överskrider majoriteten 
av alla kosttillskott detta värde i den rekommenderade dagsdosen, både produkter där endast mangan 
förekommer och i multivitamin- och mineraltillskott. Branschen menar att samtliga 
multivitaminpreparat skulle påverkas hos flera företag, och att multivitaminerna i ett flertal fall står för 
närmare hälften av omsättningen hos företagen. 

Samtidigt kan de här preparaten innebära en säkerhetsrisk vid regelbunden långvarig användning hos 
äldre.  

De olika resultaten från de studier EVM och Efsa gjort sin bedömning från, tillsammans med 
branschens påverkan vid val av det lägre värdet, gör att riskhanteringen bedömer att dagsdosen 4 mg 
är rimlig och att den skyddar den allmänna, vuxna befolkningen. 

Denna dagsdos ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade maximivärden i andra länder inom EU 
och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln mellan länderna i stor utsträckning. 

                                                      
 
25 EFSA ANS PANEL 2009. Scientific Opinion of the Panel on Food Additives and Nutrient Sources added to Food (ANS) on manganese ascorbate, 
manganese aspartate, manganese bisglycinate and manganese pidolate as sources of manganese added for nutritional purposes to food 
supplements following a request from the European Commission. EFSA Journal, 1114, 1-23. 
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2.16.4 Föreslaget maximivärde för mangan 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för mangan om 
4 mg per dagsdos. 

 

2.17 Natrium 
Natrium och klorid förekommer vanligen tillsammans, som koksalt. Resonemanget i både 
riskvärdering och riskhantering är detsamma kring de här två mineralerna. 

Riskvärderingen har bedömt att det för den allmänna befolkningen inte finns utrymme för tillskott av 
natrium för daglig användning, utifrån säker och tillräcklig nivå enligt Efsa26 och intaget i Sverige via 
kosten. 

Det finns däremot ett behov av tillskott vid tillfällig vätskeförlust, exempelvis efter långvarig 
svettning, så att saltbalansen återställs.  

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att det inte finns utrymme för dagligt intag av 
natrium i kosttillskott, men ett behov av tillskott av natrium för att återställa saltbalansen vid tillfällig 
vätskeförlust. 

2.17.1 Känslighet för höga värden 
Det är skadligt med för högt intag av natrium och på populationsnivå ligger den allmänna, vuxna 
befolkningen högt över den halt av natrium (salt) som är hälsosam. Livsmedelsverket har därför 
konsumentråd att minska på intaget av salt.  

Det finns ingen särskild känslig grupp, utan hela den allmänna, vuxna befolkningen är känsliga för 
höga intag av natrium vid regelbunden, långvarig konsumtion. 

Återställning av saltbalansen vid tillfällig vätskeförlust innebär inga risker för den allmänna, vuxna 
befolkningen. 

2.17.2 Risker för brist 
Vid varierad kost föreligger normalt ingen brist av natrium i Sverige; istället återfinns generellt ett 
överintag som kan vara skadligt för hälsan. Det finns alltså inte något behov av kosttillskott för 
regelbunden konsumtion med innehåll av natrium i Sverige. 

Vid tillfällig vätskeförlust, som kan uppstå exempelvis efter långvarig svettning, föreligger däremot 
risk för tillfällig brist av natrium. Detta gäller inte någon särskild, känslig grupp utan hela den 
allmänna, vuxna befolkningen. 

                                                      
 
26 EFSA NDA PANEL 2019b. Dietary Reference Values for sodium. EFSA Journal, 9, 5778, 191 pp. 
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Riskhanteringen ser det därför rimligt att tillåta kosttillskott med natrium för snabb återställning av 
saltbalansen vid vätskeförlust. Halten natrium bör inte överstiga den dagsdos som Efsa 2019 ansett 
som säker och tillräcklig för intag från både kost och kosttillskott. 

2.17.3 Marknad och handel 
Natrium förekommer på marknaden i vätskeersättningar och i tabletter för konsumtion vid vätskebrist 
som uppstår efter till exempel långvarig svettning. Typiska mängder av natrium i de här produkterna 
ligger långt under den dagsdos som Efsa 2019 angav som säker och lämplig. 

Riskhanteringen ser inte att dessa produkter utgör någon risk med hänsyn till höga halter av natrium. 

Andra länder i EU har inte något vägledande eller lagstiftat maximivärde för natrium i kosttillskott. 
Handeln med dessa länder påverkas därför inte. 

2.17.4 Föreslaget maximivärde för natrium 
Den komplexa situationen att det å ena sidan inte finns utrymme för natrium i kosttillskott för daglig 
användning, å andra sidan finns ett behov av ett väsentligt natriumtillskott för engångsanvändning vid 
tillfällig saltbrist, gör att riskhanteringen bedömer att det inte är lämpligt att ha ett maximivärde för 
natrium i kosttillskott.  

Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, inget maximivärde för natrium i 
kosttillskott. 

 

2.18 Kalium 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 3000 mg är en säker dagsdos av kalium i kosttillskott för 
den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som Efsa rekommenderar av kalium i kosttillskott27. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 3000 mg är en säker dagsdos av kalium i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.18.1 Känslighet för höga värden 
Personer med nedsatt njurfunktion (bland annat äldre) är särskilt känsliga för höga värden av kalium 
då det kan påverka hjärtfunktionen. Dessa personer skyddas eventuellt inte av den dagsdos som i 
riskvärderingen bedömts som säker för den allmänna befolkningen. 

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för kalium, 
eftersom detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt 1.3).  

                                                      
 
27 EFSA NDA PANEL 2005a. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic products, nutrition and allergies [NDA] on a request from the Commission 
related to the Tolerable Upper Intake Level of Potassium. EFSA Journal 193, 1-19. 
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Det är rimligt att denna grupp informeras om riskerna med höga mängder kalium genom vården. 

2.18.2 Risker för brist 
Risk för brist av kalium föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för kalium i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på kalium ska uppstå. 

2.18.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för kalium är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.18.4 Föreslaget maximivärde för kalium 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för kalium om 
3000 mg per dagsdos. 

 

2.19 Selen 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 219 µg är en säker dagsdos av selen i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits 
ifrån UL enligt SCF28. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 219 µg är en säker dagsdos av selen i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.19.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.19.2 Risker för brist 
Riskerna är större vid brist av selen än vid överintag. Intaget från kosten i Sverige är relativt lågt, men 
täcker det rekommenderade intaget. 

Ett maximivärde för kalcium i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på kalcium ska uppstå. 

                                                      
 
28 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2000e. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of Selenium. 
Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Brussels, Belgium. 



28 
 

2.19.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för selen är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är högre än vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU. Skillnaden är gynnsam för svenska företag och införandet av 
ett sådant maximivärde bör därför inte påverka handeln med andra EU-länder negativt. 

2.19.4 Föreslaget maximivärde för selen 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för selen om 220 µg per dagsdos. 

 

2.20 Krom 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 250 µg krom är en säker dagsdos i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. Det är den dagsdos som Efsa 2010 har bedömt som säker dos av krom i 
kosttillskott. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 250 µg är en säker dagsdos av krom i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.20.1 Känslighet för höga värden 
Personer med njur- eller leversjukdom är extra känsliga för höga värden av krom och skyddas 
eventuellt inte av den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker för den allmänna 
befolkningen.  

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för krom, eftersom 
detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt 1.3).  

Det är rimligt att denna grupp informeras av vården om riskerna med höga mängder. 

2.20.2 Risker för brist 
Risk för brist av krom föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för krom i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på krom ska uppstå. 

2.20.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för krom är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 
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2.20.4 Föreslaget maximivärde för krom 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för krom om 
250 µg per dagsdos. 

 

2.21 Molybden 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 350 µg är en säker dagsdos av molybden i kosttillskott 
för den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits ifrån UL enligt SCF29. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 350 µg är en säker dagsdos av molybden i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.21.1 Känslighet för höga värden 
Fosterskador kan uppstå till följd av höga halter av molybden. Gravida kvinnor är skyddade med den 
dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker. 

2.21.2 Risker för brist 
Risk för brist av molybden har inte konstaterats hos människa. 

Ett maximivärde för molybden i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på molybden ska 
uppstå. 

2.21.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för molybden är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat 
ut dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.21.4 Föreslaget maximivärde för molybden 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar, ett maximivärde för krom om 
350 µg per dagsdos. 

 

                                                      
 
29 SCIENTIFIC COMMITTEE ON FOOD (SCF) 2000d. Opinion of the Scientific Committee on Food on the Tolerable Upper Intake Level of 
Molybdenum. Tolerable Upper Intake Levels for Vitamins and Minerals. Brussels, Belgium. 
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2.22 Fluorid 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 2,4 mg är en säker dagsdos av fluorid i kosttillskott för 
den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när det uppskattade intaget i Sverige via kosten har dragits ifrån UL 
enligt Efsa30. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 2,4 mg är en säker dagsdos av fluorid i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.22.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.22.2 Risker för brist 
Risk för brist av fluorid föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för fluorid i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på fluorid ska uppstå. 

2.22.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för fluor är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

2.22.4 Föreslaget maximivärde för fluorid 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för fluorid om 2 mg per dagsdos. 

 

2.23 Klorid 
Natrium och klorid förekommer vanligen tillsammans, som koksalt. Resonemanget i både 
riskvärdering och riskhantering är detsamma kring de här två mineralerna och redovisas i avsnitt 2.17. 

För klorid är den säkra och tillräckliga nivån 3,1 g enligt Efsa31. 

                                                      
 
30 EFSA NDA PANEL 2005b. Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related 
to the Tolerable Upper Intake Level of Fluoride. EFSA Journal 192, 1-65. 
 
31 EFSA NDA PANEL 2019a. Dietary Reference Values for chloride. EFSA Journal, 9, 5779, 24 pp. 
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Riskhanteringen ser inte att vätskeersättningar och tabletter för konsumtion vid vätskebrist utgör 
någon risk med hänsyn till höga halter av klorid. Riskhanteringen ser det därmed rimligt att tillåta 
kosttillskott med klorid för snabb återställning av saltbalansen vid vätskeförlust. 

Andra länder i EU har inte heller något vägledande eller maximivärde för klorid i kosttillskott. 
Handeln med dessa länder påverkas därför inte. 

2.23.1 Föreslaget maximivärde för klorid 
Riskhanteringen föreslår, enligt samma resonemang som för natrium, inget maximivärde för natrium i 
kosttillskott. 

 

2.24 Fosfor 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 267 mg är en säker dagsdos av fosfor i kosttillskott för 
den allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits från det acceptabla dagliga 
intaget enligt Efsa32. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 267 mg är en säker dagsdos av fosfor i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.24.1 Känslighet för höga värden 
Personer med njursjukdom är särskilt känsliga för höga värden av fosfor och skyddas eventuellt inte 
av den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker för den allmänna befolkningen.  

I utredningen tas inte hänsyn till den känsliga gruppen i förslaget till maximivärde för fosfor, eftersom 
detta är riktat till en allmän, vuxen befolkning (se avsnitt 1.3).  

Det är rimligt att denna grupp informeras av vården om riskerna med höga mängder. 

2.24.2 Risker för brist 
Risk för brist av fosfor föreligger inte i Sverige vid konsumtion av en varierad kost. 

Ett maximivärde för fosfor i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på fosfor ska uppstå. 

2.24.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för fosfor är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

                                                      
 
32 EFSA FAF PANEL (EFSA PANEL ON FOOD ADDITIVES AND FLAVOURINGS) 2019. Scientific Opinion on the re-evaluation of phosphoric acid–
phosphates – di-, tri- and polyphosphates (E 338–341, E 343, E 450–452) as food additives and the safety of proposed extension of use. EFSA 
Journal 6, 5674. 
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Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker är betydligt lägre än vägledande eller 
maximivärden i andra länder inom EU. Trolig orsak är att dessa länder inte har utgått från Efsas 
senaste ADI från 2019, som motsvarar ett betydligt lägre UL än deras tidigare. 

Det föreslagna maximivärdet kan möjligen vara ogynnsam för svenska företag och påverka dem 
negativt i handeln med andra EU-länder. Riskhanteringen bedömer att konsumentens säkerhet går 
först och att detta inte ändrar förslaget av maximivärde. 

2.24.4 Föreslaget maximivärde för fosfor 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för fosfor om 270 mg per dagsdos. 

 

2.25 Bor 
I riskvärderingen har bedömningen gjorts att 1,8 mg är en säker dagsdos av bor i kosttillskott för den 
allmänna befolkningen. 

Det är den dagsdos som återstår när intaget i Sverige via kosten har dragits från det acceptabla dagliga 
intaget enligt Efsa33. 

Riskhanteringen utgår ifrån riskvärderingens bedömning att 1,8 mg är en säker dagsdos av bor i 
kosttillskott för den allmänna befolkningen. 

2.25.1 Känslighet för höga värden 
Inga särskilda riskgrupper har identifierats. 

2.25.2 Risker för brist 
Risk för brist av bor kan inte påvisas. 

Ett maximivärde för bor i kosttillskott utgör därför ingen risk för att brist på bor ska uppstå. 

2.25.3 Marknad och handel 
Kosttillskott med värden över UL för bor är inte vanligt i Sverige och branschen har inte pekat ut 
dessa produkter som särskilt påverkade vid införande av föreslagna maximivärde. 

Den dagsdos som i riskvärderingen bedömts som säker ligger i nivå med vägledande eller lagstiftade 
maximivärden i andra länder inom EU och införandet av ett sådant maximivärde påverkar inte handeln 
mellan länderna i stor utsträckning. 

                                                      
 
33 EFSA PANEL ON FOOD ADDITIVES AND NUTRIENT SOURCES ADDED TO FOOD (ANS) 2013. Scientific Opinion on the re-evaluation of boric 
acid (E 284) and sodium tetraborate (borax) (E 285) as food additives. EFSA Journal, 10, 3407. 
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2.25.4 Föreslaget maximivärde för bor 
Riskhanteringen föreslår, med hänsyn till ovanstående parametrar samt en avrundning av den 
riskvärderade säkra dagsdosen, ett maximivärde för bor om 2 mg per dagsdos. 
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 Föreslagna maximivärden  
Livsmedelsverket föreslår följande maximivärden i kosttillskott: 

Ämne Maximivärde, dagsdos 

Vitamin A 1400 RE 

Betakaroten 7 mg 

Vitamin D 75 µg 

Vitamin E 300 mg 

Nikotinamid 900 mg 

Nikotinsyra 10 mg 

Vitamin B6 20 mg 

Folsyra 600 µg 

Vitamin C 1000 mg 

Kalcium 1025 mg 

Magnesium 350 mg 

Järn 25 mg 

Koppar 2 mg 

Jod 200 µg 

Zink 25 mg 

Mangan 4 mg 

Kalium 3000 mg 

Selen 220 µg 

Krom 250 µg 

Molybden 350 µg 

Fluorid 2 mg 

Fosfor 270 mg 

Bor 2 mg 



 

 

www.livsmedelsverket.se 
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