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Opdateret tekst om vegetarisk og vegansk kost til børn i alderen 0-2 år i publikationen 

”Ernæring til spædbørn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale” (SST 2016)  

 

De første to leveår er den mest sårbare periode med hensyn til barnets vækst og kognitive ud-

vikling i forhold til kostens indhold af næringsstoffer. Børn i denne alder er de mest udsatte, 

hvis kosten ikke indeholder tilstrækkelig med energi, vitaminer og mineraler, herunder B12-

vitamin. Spædbørn og småbørn bør følge anbefalingerne i publikationen ”Ernæring til spæd-

børn og småbørn - en håndbog for sundhedspersonale” Sundhedsstyrelsen 2016.  

 

Udelukkende vegansk ernæring til spædbørn og småbørn (under to år) kan ikke anbefales, idet 

det kan være meget vanskeligt at opfylde barnets ernæringsbehov de første leveår med denne 

kostform. Såfremt forældrene vælger at ernære deres barn vegetarisk og/eller vegansk skal 

sundhedspersonalets vejledning tage udgangspunkt i nedenstående. 

 

Begrebsafklaring: 

Vegetarer er en samlende betegnelse for personer, der udelukkende spiser planteføde og evt. 

æg/mælkeprodukter.  

 

Lacto-ovo-vegetarer spiser en kost baseret på korn og kornprodukter, bælgfrugter, grøntsager, 

nødder og frugt, desuden indgår ost, mælk, mælkeprodukter og æg. 

 

Lakto-vegetarer udelukker æg fra kosten, men indtager mælk og mælkeprodukter. 

 

Ovo-vegetarer udelukker mælk og mælkeprodukter fra kosten, men indtager æg. 

 

Veganere er personer, der lever plantebaseret. De søger så vidt muligt at undgå alle animalske 

fødevarer som mælk, æg, ost og honning samt kød, fjerkræ, fisk, skaldyr og biprodukter fra 

slagtning, ligesom også piller med animalsk gelatine, produkter testet på dyr mv søges undgå-

et. 

 

En undersøgelse foretaget af Dansk Vegetarisk Forening (DVF) viser, at ca. 60 % af vegetarer 

spiser hverken kød, æg eller mælkeprodukter. Resten får i mere eller mindre jævnligt omfang 

animalske produkter. 60-80 % bruger samlet set kun animalske produkter nogle gange om 

måneden (DVF 2017).  

 

Børn, der ernæres vegansk eller vegetarisk med ingen eller sparsom brug af mælkeprodukter 

og æg skal ammes eller have modermælkserstatning i mindst to år. Mødre, der spiser en kost 

med ingen eller sparsom brug af mælkeprodukter og æg, anbefales et tilskud af B12-vitamin 

under graviditet og i hele ammeperioden. Forældre, der ikke ønsker at give deres barn en mo-

dermælkserstatning baseret på protein af animalsk oprindelse, kan vælge at bruge en moder-
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mælkserstatning baseret på sojaprotein (sojaproteinisolater). Modermælkserstatninger baseret 

på sojaproteinisolater kan sælges i EU, herunder i Danmark. 

 

Calciumberigede produkter som sojadrik, risdrik, havredrik og mandeldrik har intet med 

mælk at gøre, og kan derfor hverken anvendes som modermælkserstatning eller alternativer til 

komælk. Kun fuldgyldige modermælkserstatningsprodukter kan anvendes. 

 

Nedenfor beskrives særlige opmærksomhedspunkter, når spæd- og småbørn ernæres vegeta-

risk, herunder vegansk. 

 

Tilskud af B12-vitamin 

Børn i familier, der lever vegetarisk med ingen eller sparsom brug af mælkeprodukter og æg 

skal i lighed med børn, der ernæres vegansk, have tilskud af B12-vitamin med henblik på at 

forebygge B12-vitaminmangel, som kan give irreversible neurologiske skader hos barnet.  

 

Tilskud af B12-vitamin gives i form af en fint knust børnevitamintablet indeholdende 1 mi-

krogram B12-vitamin dagligt. Den knuste børnevitamintablet bør gives fra barnet starter på 

skemad og senest fra 6 måneders alderen. Ved at anvende børnevitamintabletter sikres barnet 

også tilskud af vitaminer og mineraler, barnet i øvrigt er i risiko for at mangle jf. nedenståen-

de skema.  

 

Det skal bemærkes, at 1 mikrogram B12-vitamin dagligt er en vedligeholdelsesdosis, der for-

udsætter, at barnets mor har haft normalt niveau af B12-vitamin under graviditet og amning. 

Såfremt dette ikke er tilfældet, skal barnet have tilskud tidligere end 6 måneder, hvilket be-

stemmes hos praktiserende læge eller pædiater, afhængig af mors og barnets B12-vitamin sta-

tus. 

 

Calciumindtag  

Kun spæd- og småbørn, hvis forældre vælger, at barnet skal ernæres vegetarisk med et regel-

mæssigt (dagligt eller næsten dagligt) indtag af mælk og mælkeprodukter (lakto-vegetarer) 

samt lacto-ovo-vegetarer er ikke i risiko for at udvikle calciummangel.  

 

D-vitamin 

D-vitamin findes kun i større mængder i fede fisk, som fx laks, sild og makrel. Derudover fo-

rekommer D-vitamin i begrænset mængde i kød, mælk, ost og æg, og stort set ikke i planter. 

Spæd- og småbørn, der ernæres vegetarisk, herunder vegansk, skal have samme tilskud af D-

vitamin som alle andre børn. 

 

Spæd- og småbørn, der får en knust børnevitamintablet, skal ikke have d-dråber, såfremt bør-

nevitamintabletten indeholder 10 mikrogram vitamin D pr. anbefalet daglig dosis. 

 

Energiindtag 

Vegetarkost, herunder vegankost, kan have en tendens til at have et lavt energiindhold og væ-

re voluminøs, så barnet kan have svært ved at spise tilstrækkelige mængder. I andet leveår, 

hvor væksten fortsat er relativ høj, skal forældrene derfor være særligt opmærksomme på, at 

øge energitætheden i maden ved tilsætning af planteolie, fx rapsolie og olivenolie.. 
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Proteinindtag 

En varieret vegetarkost med æg, mælk, bønner/linser, sojaprodukter, nødder, frø og kornpro-

dukter kan uden problemer dække behovet for protein. Mange grøntsager indeholder også 

protein. Hvis kosten begrænser sig til få vegetabilske fødevarer, kan proteinindtaget blive util-

strækkeligt. De enkelte vegetabilske fødevarer indeholder ikke alle essentielle aminosyrer. 

Det er derfor vigtigt, at barnet tilbydes forskellige proteinkilder i løbet af dagens måltider. Bi-

otilgængeligheden af vegetabilsk protein i en fiberrig kost vurderes at være 10 % lavere end 

biotilgængeligheden af animalsk protein. 

 

Jernindtag 

Vegetarer, herunder veganere indtager primært non-hæm-jern, som optages dårligere end 

hæm-jern, der findes i animalske produkter. Vegetarkost, herunder vegankost har et højt ind-

hold af C-vitamin, der øger absorptionen af mineraler bl.a. jern og zink, mens fytinsyre 

hæmmer jernoptagelsen.  

 

For børn, som fortsat ammes i overgangsperioden, og som ikke får modermælkserstatning, 

bør forældrene supplere med jerntilskud i form af dråber ca. 8 mg dagligt i hele perioden. 

 

Spæd- og småbørn, der får en knust børnevitamintablet, skal ikke have jerndråber, såfremt 

børnevitamintabletten indeholder 8 mg jern pr. anbefalet daglig dosis. 

 

Andre næringsstoffer 

Zink, kobber, magnesium og selen har ofte en dårligere biotilgængelighed i vegetarisk, her-

under vegansk kost end i normal kost. Kød er en vigtig kilde til især zink. Børn, der ernæres 

vegetarisk, herunder vegansk, er derfor især sårbare med hensyn til zinkstatus. 

 

I denne tabel kan læses, hvilke ernæringsmæssige mangler barnet risikerer ved forskellige 

kostformer
1
: 

 

Type af kostform 

                                                                                                    Vegetarisk  

Næringsstof Lacto-ovo Lacto Ovo Vegansk 

Jern x x x x 

Zink x x x x 

Calcium   x x 

Vitamin B12   x x 

Vitamin B2 (ribo-

flavin) 

   x 

Vitamin D x x x x 

Vitamin A    x 

n-3 fedtsyrer 

(DHA) 

x x x x 

Protein x x x x 

 

                                                 
1
 Fewtrell et al 2017. Complementary feeding: A Position Paper by the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 

Nutrition (ESPHGAN) Commitee on Nutrition. JPGN; Volume 64, Number 1, January 2017 
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En dansk undersøgelse af voksne veganeres kost viste desuden, at der udover de ovenfor 

nævnte mineraler og vitaminer også potentielt var problemer med at få tilstrækkeligt med jod 

og selen
2
. Disse to mineraler skal derfor tilføjes ovenstående liste, hvad gælder danske for-

hold explicit. 

 

Udelukkende vegansk ernæring  

 

Såfremt forældrene insisterer på denne kostform til deres 6-24 måneders gamle barn bør 

sundhedspersonalet orientere forældrene om, at denne kostform forudsætter, at barnet er rask, 

spiser varieret og med god appetit. Forældrene bør desuden informeres om, at jo flere fødeva-

rer, der udelukkes fra kosten, des større risiko for fejlernæring af deres barn.  

 

Små børn, der ernæres vegansk kan vokse og udvikle sig normalt, såfremt de får de rette til-

skud til kosten og energiindholdet er tilstrækkeligt. Det kræver detaljeret viden om kost og 

ernæringsbehov. Forældrene må derfor opfordres til at søge rådgivning ved autoriseret klinisk 

diætist for at sikre, at barnets kost er sufficient. Desuden bør barnets vækst og udvikling føl-

ges nøje af praktiserende læge for at sikre, at barnets vækst ikke påvirkes negativt af den ve-

ganske ernæring.  

 

Sundhedspersonalet er ikke uddannet til at yde diætisk rådgivning og skal derfor udelukkende 

rådgive om, at spædbørn på vegansk kost enten skal ammes eller have modermælkserstatning 

i mindst to år og have tilskud af B12-vitamin som beskrevet ovenfor samt opfordre til, at bar-

nets vækst følges nøje for at overvåge, om den veganske kost påvirker barnets vækst negativt.  

 

 

 

Annette Poulsen 

Enhed for Forebyggelse 

29. maj 2018 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Kristensen et al 2015. Intake of macro- and micronutrients in Danish vegans. Nutrition Journal (2015) 14:115. Open access 


