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Anmodning om bidrag til besvarelse af Folketingsspørgsmål om 
afhængighedsskabende stoffer 
 

 

Konkretisering af opgaven 
Fødevarestyrelsen, Kemi og Fødevarekvalitet, har bedt DTU Fødevareinstituttet om at bidrage til 
besvarelse af et spørgsmål om, hvad det mest afhængighedsskabende stof er, som de danske 
myndigheder tillader i fødevarer og nydelsesmidler. 
 

 

Konklusion 

DTU Fødevareinstituttet har ikke kendskab til vurderinger af afhængighedsskabende stoffer, som kan 

danne baggrund for en vurdering af, hvilket stof der er det mest afhængighedsskabende stof, der 

tilsættes til fødevarer. 

 

 

Risikovurdering 

DTU Fødevareinstituttet har ikke tilstrækkelig faglig indsigt i, hvad der skal forstås ved 

”afhængighedsskabende stoffer”. Vi antager, at der er tale om stoffer, som kan give fysiske 

abstinenser, hvis de ikke længere indtages efter en periode med regelmæssigt indtag (tilvænning). 

 

Som eksempler på stoffer, som kan være afhængighedsskabende, og som lovligt kan tilsættes til 

fødevarer, kan nævnes alkohol, koffein og stoffer som fremmer virkningen af koffein. DTU 

Fødevareinstituttet har foretaget en risikovurdering af koffein for Fødevarestyrelsen. Heri indgår ikke 

vurdering af afhængigheden af stoffet. Fødevarestyrelsen har efterfølgende fastsat grænser for 

brugen af koffein i fødevarer. 

 

DTU Fødevareinstituttet har ikke kendskab til, at der findes vurderinger af afhængighedsskabende 

stoffer i fødevarer. Når Fødevareinstituttet foretager en risikovurdering af stoffer, der tilsættes til 

fødevarer, vurderer vi ikke afhængighedsskabende effekter separat. Vi har derfor ikke mulighed for at 

svare på, hvilket stof der vil være det mest afhængighedsskabende. 

 


