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Angående: Minskning av saltkonsumtionen för att bekämpa hypertoni och därtill hörande hjärt-
kärlsjukdomar

Det europeiska kardiologiförbundet rekommenderar att det dagliga saltintaget inte ska överstiga 5 
gram. Epidemiologiska studier bekräftar att ett högre saltintag bidrar till ökat blodtryck och 
förekomsten av hypertoni. En färsk studie1 visar att en minskning av det dagliga saltintaget med 3 
gram gör det möjligt att reducera antalet fall av hjärtsjukdom med 120 000, antalet fall av stroke med 
64 000 och antalet fall av hjärtinfarkt med 100 000. Enligt dessa beräkningar skulle en reducering av 
det dagliga saltintaget med 3 gram ha samma effekt på hjärtrelaterade besvär som en halvering av 
tobaksmissbruket eller en minskning med 5 procent av kroppsmasseindexet hos vuxna överviktiga. 
Den här typen av förebyggande åtgärd skulle dessutom kunna sänka utgifterna inom hälso- och 
sjukvården med mer än 18 miljarder euro.

En ny analys av studier som genomförts under de senaste 40 åren2 bekräftar att ett för högt intag av 
salt är förknippat med en väsentligt ökad risk för hjärt-kärlhändelser och hjärtsjukdomar.

Enligt en studie i flera länder inom EU ligger det genomsnittliga dagliga saltintaget på drygt 10 gram i 
vissa EU-medlemsländer.

1. Vad tänker kommissionen göra för att informera konsumenterna om riskerna med ett för högt 
saltintag? Planerar kommissionen att utarbeta ett förslag till rekommendation till 
medlemsstaterna när det gäller att fastställa en harmoniserad nivå för dagligt saltintag i EU?

2. Kommissionen har åtagit sig att utarbeta särskilda näringsprofiler som livsmedelsproducenterna 
måste följa för att få använda sig av närings- och hälsopåståenden. Hur långt har detta förslag 
kommit och vad tänker kommissionen göra för att det även ska omfatta salt?
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