
Til Mattilsynet  
Oslo, 27.07.2018 
 
 
Innspill til høring om Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre stoffer» i 
kosttilskudd/næringsmidler 
 
Good For Me AS 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 å innføre en positivliste for å regulere bruken av «andre stoffer».  
 

Positivlisten for «andre stoffer» i kosttilskudd er svært kort og fremstår ulogisk. Eksempler på 
«andre stoffer» det er vanlig å benytte i kosttilskudd men som er utelatt fra listen er inositol 
og kolin. Inositol er på sin side tillatt som tilsetning under «Energidrikker og andre 
vannbaserte alkoholfrie drikkevarer med og uten kullsyre tilsatt koffein i en mengde over 15 
mg/100 ml 1», men ikke som tilsetning i noen grad i kosttilskudd. Dette fremstår 
inkonsekvent. I Danmark, som trekkes frem som eksempel til etterfølgelse, er disse stoffene 
inkludert på positivlisten for kosttilskudd.  
 
Hva er bakgrunnen for at disse ikke er inkludert på positivlisten for kosttilskudd, og hvorfor 
er inositol tillatt i overnevnte energidrikker men ikke i kosttilskudd?  
 

2) Generelt fremstår de foreslåtte endringene som uklare og vanskelige å forholde seg til 
på nåværende tidspunkt. 

 
Dersom Norge vedtar særegne regler som blant annet forbyr salg av kosttilskudd med stoffer 
som generelt anses som trygge, vil det føre til en uheldig økning av privat import utenfor 
norske myndigheters kontroll, tap av inntekter for norske bedrifter og dermed tap av norske 
arbeidsplasser. Det vil også gjøre det langt vanskeligere å ekspandere internasjonalt, ettersom 
man  

a) vil måtte legge produksjonen av kosttilskudd utenfor Norge for å kunne benytte 
«andre stoffer» som etterspørres på globale markeder.  

b) produsere separate varepartier med egne resepter som kun kan selges i Norge 
 
 

3) Under «bakgrunn og hensikt» for forskriftsbestemmelsene fremsettes det at 
endringene er nødvendig blant annet for å «redusere helseskader som kan oppstå ved 
inntak av visse «andre stoffer» i næringsmidler, herunder kosttilskudd» og «gi 
forbrukerne bedre beskyttelse». Forskriftsutkastet innleder også med «for høyt inntak 
av visse «andre stoffer» kan imidlertid også være forbundet med alvorlig helserisiko 
og i verste fall død.»  

 
Hvis dette er en del av hensikten og bakgrunnen for regelendringene er dette en spesiell måte 
å fremlegge det på. Høringsutkastet innleder blant annet med «fettsyrer, aminosyrer, koenzym 
Q10 og koffein er eksempler på «andre stoffer», som deretter etterfølges av overnevnte 
setning om at «andre stoffer» kan være forbundet med alvorlig helserisiko og i verste fall død. 
Indirekte fremstår det her som at de spesfiserte «andre stoffer» kan medføre denne risikoen. 
Hvis man derimot leser konsekvensvurderingen som er gjort i 2014, skrives det «Det kan 
være forbundet stor risiko ved inntak av «andre stoffer» som har sterk fysiologisk effekt (f.eks. 



efedrin, synefrin, sibutramin, steroider, hormoner). Slike stoffer kan føre til alvorlige 
helseskader og i verste fall død».  
 
Mattilsynet ramser her opp legemiddelsubstanser som ikke er tillatt i kosttilskudd og ikke 
omsettes på det norske markedet, og vi forstår ikke relevansen i at dette brukes til å danne et 
inntrykk av at «andre stoffer» i kosttilskudd kan føre til helseskader og død.  
 
 
Vår konklusjon: 
Forskriftsutvidelsen bør ikke gjelde kosttilskudd, 
Om en forskrift allikevel introduseres for kosttilskudd må det kun være med en negativliste 
Om man insisterer på en positivliste må denne inneholde alle stoffer som i dag omsettes på 
markedet – slik den fremstår i dag og basert på et tynt grunnlag er den ikke relevant. 
Urter/planter må i sin helhet holdes utenfor forskriftens virkeområde. 
Totalt sett må forskriften tydeliggjøres og sjekkes av mot de som faktisk må forholde seg til 
den før den eventuelt kan trå i kraft. Den fremstår i dag som uklar og uforståelig på en rekke 
punkter.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Good For Me AS 
 


