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Høringsinnspill- Forslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 
forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, 
herunder kosttilskudd 

Viser til høringsbrev datert 22.03.2018 vedrørende forslag om innføring av ytterligere 
utfyllende nasjonale forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til 
næringsmidler, herunder kosttilskudd. Proteinfabrikken AS har bemerkninger til fremlagte 
høringsmaterialet. 

Helseskadelige effekter av noen «andre stoffer» 
 
Det fremlegges påstander om at det har blitt rapportert helseskadelig effekter ved inntak av 
kosttilskudd med innhold av «andre stoffer». Dette har også blitt dokumentert tidligere i 
litteraturen hvor det har vært funn av ulovlige og forurensede stoffer i kosttilskudd kjøpt i 
andre europeiske land (1). Dere trekker blant annet frem DMAA og Yohimbin noe vi finner 
litt underlig da begge disse ikke er tillatt å tilsette i kosttilskudd i Norge og sistnevnte er 
klassifisert som et reseptbelagt legemiddel i henhold til forskrift om legemiddelklassifisering 
(2). Videre nevnes det at VKM i 2011 oppsummerte følgende negative effekter ved inntak av 
L-Karnitin: økt insulin og glukoserespons ved inntak av 3 g per dag hos overvektige menn 
som ellers var friske.  
 
Vi setter spørsmålstegn ved om dette kan anses som en negativ effekt da økt insulinfølsomhet 
hos overvektige menn er å anse som en positiv effekt. Dette har også blitt dokumentert i 
litteraturen hvor en meta-analyse fra 2017 viste at L-Karnitin kunne ha positiv effekt på 
insulin resistens (3). L-Karnitin har videre også vist seg å kunne gi positiv effekt på 
metabolisering av glukose hos personer med nedsatt insulinfølsomhet (4). Dette svekker vår 
tillit til den vurderingen VKM har gjort når de feiltolker deres funn. 

 

 



 
 

Kreatin 

VKM sine risikovurderinger målte doser opptil 24 g per dag på kreatin. Det har i den 
foreslåtte lovendringen blitt fremlagt en positivliste hvor dosering på kreatin begrenser seg til 
maksimalt 3 g per dag. Kreatin er et kosttilskudd hvor det er vanlig å bruke en 
oppladningsfase hvor man de første 5-7 dagene inntar 20 g med kreatin fordelt på 4 doser for 
å raskere få opp konsentrasjonene av kreatin i muskulatur (5). Dette kan være aktuelt for 
kraftsport utøvere før en konkurranse hvor man ønsker raskt å fylle opp lagrene av kreatin. 
Med en begrensning på 3 g per dag vil det ikke være mulig å gi denne anbefalingen. Videre 
har dere satt en minimumsgrense på 2 g og en maksgrense på 3 g per dag. EFSA krever at 
man minst må ha 3 g per dag som anbefaling i et produkt for å kunne påstå «“Consumption of 
creatine increases physical performance during short-term, high intensity, repeated exercise 
bouts» (6). 

Selv om man har studier som viser at man oppnår samme konsentrasjon som ved oppladning 
ved å innta 3 g per dag i 3-4 uker, så har dette sine begrensninger for utøvere som trenger en 
raskere oppfylling av kreatin. Videre er det vanlig å bruke en anbefaling på 0,03 g per kg 
kroppsvekt hvilket gjør at individer over 100 kg vil ikke få i seg en tilstrekkelig dose med 
kreatin med de foreslåtte anbefalingene i lovendringen.  
 
Det har blitt rapportert at lang tids bruk av 3-5 g kreatin per dag ikke har vist seg å utgjøre 
noen risiko for ellers friske individer (7). Vi setter derfor spørsmålstegn til den lave dosen på 
kreatin som har blitt foreslått i deres utkast. 

Beta-Alanin 

Beta-Alanin har vist seg å ha en prestasjonsfremmende effekt ved aktiviteter som varer i 1-4 
min (8). Dette oppnås ved doser på 3-6 g daglig. I positivlisten har det blitt fremlagt et forslag 
om en dose på 2 g Beta-Alanin per dag. Dette er etter vår mening en for lav dose til å oppnå 
den ønskede effekten og det finnes forskning som viser at Beta-Alanin utgjør ingen helsefare 
ved inntak i disse dosene (9). På lik linje med dosene som har blitt oppgitt for kreatin setter vi 
spørsmålstegn ved den lave dosen som har blitt foreslått for Beta-Alanin i deres positivliste. 

BCAA 

I utkast til endring om forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til 
næringsmidler vedlegg 3 oppgis det en tillatt mengde på 1,3 g per døgndose for aminosyren 
L-Leucin for kosttilskudd beregnet for voksne over 18 år. Samtidig har de to andre forgrenede 
aminosyrene L-Valin og L-Isoleucin fått tillatte mengder på 1,5 g per døgndose. I 
skjelettmuskulatur er det et 2:1:1 forhold mellom L-Leucin, L-Valin og L-Isoleucin. Dette er 
også blandingsforholdet dere har satt som et krav til energidrikker og sportsdrikker i 
positivlisten for BCAA. 

Vårt spørsmål er derfor hvorfor det har blitt gitt ulike anbefalinger på dette basert på 
produktformen, da det etter vår oppfatning ikke gir noen mening at forholdet mellom disse 
skal være annerledes basert på om det er kosttilskudd, energidrikke eller sportsdrikke. Vi 
reagerer også på den store forskjellen mellom tillatte mengder som kan tilsettes i drikkevarer 
sammenlignet med kosttilskudd og ønsker å vite deres begrunnelse for dette forslaget. 

 



 
 

Konklusjon 

Som seriøs leverandør av sportsprodukter som er opptatt av å levere produkter basert på og 
dosert etter vitenskapelige funn, finner vi det problematisk at dosene på en rekke ingredienser 
har fått en såpass lav tillatt dose. Dette medfører at effekten bortfaller ved så små 
konsentrasjoner og åpner opp for at kunder søker etter andre produkter utenfor Norges 
grenser. Dette byr ikke bare på utfordringer for bransjen i sin helhet ved at vi ikke blir tatt 
seriøst når vi ikke kan produsere effektivt doserte produkter, men utsetter også kundene for 
potensielt farlige og forurensede produkter, da det er flere funn som viser at kosttilskudd er 
regulert i mindre grad i resten av Europa. 

Vi i Proteinfabrikken AS mener derfor at den foreslåtte lovendringen ikke vil forbedre 
reguleringen av kosttilskudd i Norge og tvert imot medføre en større risiko for inntak av 
potensielt farlige kosttilskudd fra utenlandske leverandører. Med bakgrunn i dette foreslår vi 
at den foreslåtte lovendringen ikke blir vedtatt. 
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