
 
 

 

 

 

Til Mattilsynet       Oslo, 15.06.2018 

 

Innspill til høring om Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre stoffer» i 

kosttilskudd/næringsmidler 

 

Vi ønsker å komme med innspill til Mattilsynets utkast til endring i forskrift om tilsetning av «andre 

stoffer» til næringsmidler inkl. kosttilskudd. 

1) Det er foreslått en generell aldersbegrensning på 18 år for tilsetning av «andre stoffer» til 

kosttilskudd 

Foreslått tekst i nytt vedlegg 3 for tilsetning av «andre stoffer» til produktkategorien ‘Kosttilskudd’ 

lyder ‘Kosttilskudd beregnet for voksne over 18 år (høyeste tillatte innhold per anbefalt 

døgndose)’. Vedlegg 3 tyder dermed på at kun kosttilskudd markedsført til personer over 18 år kan 

tilsettes «andre stoffer». 

Vi mener aldersbegrensning bør vurderes for hvert enkelt stoffene i kolonne 2 og være en del av 

bruksbetingelsene for hvert stoff i kolonne 3, ikke en generell aldersbegrensning som gjelder for alle 

stoffer.  

Et viktig eksempel på dette: 

Det er godt dokumentert at omega-3 fettsyren DHA er viktig for barns utvikling. Vi antar at tran og 

fiskeolje ikke omfattes av «andre stoffer» fordi dette er næringsmidler om inntas som et 

næringsmiddel i seg selv (paragraf 6 i forslaget). På markedet har vi i tillegg lovlige og trygge 

kosttilskudd i form av blandingsprodukter som inneholder DHA og EPA, f.eks. gelefisker med 

fiskeolje og emulsjon som inneholder tran. Det er viktig at denne type produkter blir tillatt og kan 

markedsføres også til barn som alternativ til ren tran, for å bidra til at flest mulig barn får tilstrekkelig 

inntak av disse viktige essensielle omega-3 fettsyrene. 

Et annet eksempel er inulin der 3 g/dag er vurdert trygt for barn fra 10 år (ref VKMs vurdering ‘Inulin 

i kosttilskudd’). Høyere doser opp til 10 g/dag ansees trygt for voksne. Produkter med tilskudd av 

fiber (f.eks. inulin) bør være tilgjengelig også for personer under 18 år. 

Mattilsynet bør definere egne aldersgrenser for barn for hver enkelt stoff basert på 

sikkerhetsvurderingene som er gjort. 

 

2) Sikkerhetsvurderingene av «andre stoffer» er basert på de mengdene som fantes på 

markedet i 2014 

Maximum mengder av «andre stoffer» som er foreslått i høringen er basert på vurderinger gjort av 

VKM. Utgangspunktet for disse vurderingene er opplysninger om stoffer og mengder av disse som 

var på markedet i 2014, da Mattilsynet innhentet informasjon om dette fra virksomhetene. 

 



 
 

 

 

Listen over «andre stoffer» i forslaget gjenspeiler dermed ikke dagens marked da det har skjedd mye 

i markedet i løpet av perioden 2014-2018. Det må bli en overgangsordning slik at virksomhetene kan 

melde inn produkter som inneholder trygge men høyere mengder enn det som er foreslått på listen, 

samt andre stoffer enn de som ble innmeldt i 2014. På den måten får virksomhetene like betingelser 

uavhengig av når produktene ble lansert, og slipper mye ekstra arbeid og å betale store gebyr for 

allerede eksisterende, lovlige og trygge produkter. 

Et eksempel er inulin, der maksimum grense er foreslått til 3 g/dag, mens det finnes produkter med 

noe høyere innhold nå og som ifølge VKMs vurdering ‘Inulin i kosttilskudd’ er sikre i bruk. 

Et annet eksempel er L-alanine-L-glutamine. Dette stoffet er tidligere tillatt brukt og nå også 

sikkerhetsvurdert av FHI. Det bør inn på listen evt. at tillatt bruk tydeliggjøres på annen måte. 

 

3) Planteekstrakter 

Den foreslåtte listen over «andre stoffer» omfatter ikke planter og vannekstrakter av planter med 

evt. oppkonsentrering, når ekstrakter er oppkonsentrert under 40 ggr og stoffet har renhet < 50%.  

Vi mener Mattilsynet bør presisere bedre når ekstrakter av planter som ikke er vandig ekstrakt eller 

konsentrat vil omfattes av «andre stoffer», og når de faller utenfor dette området.   

F.eks. ekstrakt av en plante som ikke er et vandig ekstrakt (20% etanol/80 % vann) oppkonsentreres 

til 30 ggr. Blir dette ekstraktet da ikke omfattet av «andre stoffer» siden det er oppkonsentrert 

under 40 ggr, eller blir dette et «andre stoff» da dette ikke er et rent vandig ekstrakt?  

 

 

Vedrørende tidsløpet for fastsettelse av forskriften: 

På Mattilsynets nettside for arbeidet med «andre stoffer» står det «Notifisering av utkastet til 

endringsforskrift innen EØS og WTO - Vår 2018». Betyr dette at høringen i Norge går parallelt med 

en notifiseringsprosess i EØS?  

 

 

Med vennlig hilsen 

Orkla Health AS 

Ingrid Seim Jakobsen 

Tlf: 45 00 21 33 

e-post: ingrid.seim.jakobsen@orkla.no 

 


