
 
 
 
 
 
 
 
 
Til Mattilsynet        Oslo 06.07.2018 

 

Innspill til høringsutkast til forskrift om endring i forskrift om tilsetning av 
vitaminer, mineraler og vise andre stoffer til næringsmidler.  

Vi viser til forslag om endring i forskrift 26.februar 2010 nr 247 om tilsetning av 
vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler, og ønsker med dette å 
komme med noen innspill til høringsutkastet. Vi har hovedsakelig fokusert på tilsetning 
av «andre stoffer».  

 

Hvor utkastet til de nye bestemmelsene skal plasseres.  

Det foreslås at utkastet til de nye utfyllende nasjonale bestemmelsene tas inn i forskrift 
om vitamintilsetning mv. til næringsmidler. Når det gjelder tilsetning av «andre stoffer» 
anbefaler vi at denne bør tas inn i forskrift for kosttilskudd. Dette fordi:  

 Produktkategori og bruksbetingelsene i vedlegg 3 kun gjelder for kosttilskudd  

 I tillegg vil tilsetning av «andre stoffer» i en normal matvare bety at man ubevisst får i 

seg stoffer som man ikke naturlig ville tenkt at var i produktet. Ved kjøp av et 

kosttilskudd med «andre stoffer», gjør kunden selv et bevisst valg basert på en vurdering 

av hva man selv trenger/ønsker. Beriking av matvarer og ingredienser i et kosttilskudd 

har mao. helt forskjellig formål/målgrupper.  

 

Definisjon av «andre stoffer». 

Det står at «andre stoffer» som normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv og 
normalt ikke brukes som en ingrediens i næringsmidler. Denne definisjonen er diffus og 
vi er usikre på hvordan dette skal håndheves.  

 

Krav til aldersgrupper som produktene kan rettes mot. 

Det er foreslått at de aktuelle «andre stoffene» bare skal kunne tilsettes til kosttilskudd 
som er beregnet for voksne over 18 år. Dette bør i så fall spesifiseres med en 
obligatorisk advarselstekst på samme måte som man har gjort for vitaminer/mineraler i 
kosttilskudd («skal ikke brukes av barn under 18 år»).  Vi ser imidlertid at noen av 
stoffene som VKM har risikovurdert kan også tas av barn under 18 år (eks L-
glutaminsyre, Q10), vi anbefaler derfor at det bør spesifiseres ulike vilkår ift 
aldersgrupper, slik at de er i henhold til vurderingene som er gjort av VKM.  

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
Andre stoffer som er vurdert og ikke tatt med i positivlisten. 

Mattilsynet sier de vil vurdere om de skal legge ut informasjon om hvilke «andre 
stoffer», i hvilke mengder, som er vurdert, men ikke tatt inn på positivlisten. Mattilsynet 
skriver at disse stoffene ikke er ansett som trygge, og vi anbefaler på bakgrunn av dette 
at de da bør føres opp på negativlisten. Det er svært viktig at denne informasjonen 
kommer frem til virksomhetene.  

 

Andre stoffer som har godkjente påstander og som ikke er tatt med i positivliste.  

Mattilsynet sendte ut i 2014 en liste til alle virksomheter som inneholdt «andre stoffer» 
som da fantes på det norske markedet. Det er flere av disse «andre stoffene» som har 
godkjente påstander (Kolin, betaglukan, konjakglukomanan), men som ikke står på 
positivlisten. Vi anbefaler at alle «andre stoffer» som har godkjente påstander bør føres 
opp på positivlisten.  
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