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Skrivelse om att införa dansk regeltillämpning för termen ”probiotika” 
 
Termen probiotika har inom EU inte kunnat användas i märkning eller marknadsföring av 
kosttillskott sedan närings- och hälsopåståendeförordningen trädde ikraft. Detta har haft en 
negativ påverkan på industrin och konsumenter i EU:s medlemsstater. T.ex. kan svenska 
företag som producerar produkter och säljer på svenska marknaden inte konkurrera på 
samma villkor med produkter som kommer från länder utanför EU som säljs på Internet. 
Det medför också att konsumenter vilseleds när termen probiotika endast finns på produkter 
från andra länder och i digitala kanaler.  
 
Flera av EU:s medlemsstater har skapat egna nationella riktlinjer för användandet av termen 
probiotika, där ibland Italien, Tjeckien, Spanien och Nederländerna. Även i Danmark är det 
sedan i maj 2021 tillåtet att använda termen probiotika på kosttillskott som innehåller levande 
bakterier t.ex. mjölksyrebakterier och eller bifidobakterier, med hänvisning till att termen kan 
tolkas som en obligatorisk märkningsuppgift på kosttillskott. 
 
Denna situation där termen probiotika är tillåten att användas i märkning och 
marknadsföring i vissa länder men inte i alla skapar en ohållbar situation som är förvirrande 
för konsumenter och problematisk för industrin. Detta blir extra tydligt i Sverige nu när 
Danmark har godkänt användandet av termen, särskilt då det är vanligt att använda samma 
förpackning för produkter i Sverige och Danmark. Det begränsar därmed den fria rörligheten 
för produkter mellan EU länderna. 
 
Danmark har visat hur man kan använda termen probiotika inom gällande regelverk. 
Branschorganisationen Svensk Egenvård vill därför uppmana Livsmedelsverket att tillämpa 
samma tolkning i Sverige som i Danmark. Detta skulle underlätta för de svenska 
probiotikaföretagen och förbättra informationen för konsumenterna. 
 
Vi föreslår ett litet tillägg till de danska reglerna. I Danmark finns ingen, eller mycket liten, 
produktion av probiotisk jäst vilket gör att Foedevarestyrelsen inte tagit med probitisk jäst i 
regelverket. Vi menar att även probiotisk jäst bör innefattas i svensk regeltillämpning då 
svenska företag producerar jäst. Bland de länder som har probiotisk jäst innefattas detta i 
regelverken (exempelvis i Italien).  
 
Det danska regelverket bifogas. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Mats Nilsson 
VD Branschorganisationen Svensk Egenvård 
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