
INNSPILL TIL HØRING OM NYTT REGELVERK FOR KOSTTILSKUDD 
  

Med bakgrunn i at Mattilsynet nå ønsker en kraftig økt regulering av kosttilskudd i Norge, må jeg 
uttrykke bekymring. Dette med bakgrunn i historiske vurderinger av Mattilsynet samt dagens 
situasjon. Jeg har skrevet et høringsinnspill med egne argumenter men har også beholdt 
argumenter fra innspillet til Marius Blomstervik, som jeg har fått en kopi av.  

Mattilsynet har tidligere hatt en helt unødvendig streng regulering av kosttilskudd. Det beste 
eksempelet er maksgrenser i norske kosttilskudd. Mens andre land har hatt D-vitamin 
kosttilskudd med doseringer på 100, 125 og av og til 250 mikrogram og har hatt det i mange år, 
hadde Norge helt frem til 2013 en maksgrense på 10 mikrogram D-vitamin i kosttilskudd. I 2013 
ble maksgrensen økt til 20 mikrogram. I 2017 ble maksgrensen økt til 80 mikrogram, som også 
er lavere enn hva som er tillatt i EU. EFSA mener at 250 mikrogram er øvre tolerable inntak, 
men valgte å justere med en faktor på 2,5 og fikk 100 mikrogram til maksdose. Også 
Vitenskapskomiteen for Mattrygghet fant 100 mikrogram som øvre tolerable inntak. Til tross for 
dette valgte Mattilsynet å sette maksgrense i kosttilskudd på 80 mikrogram. 

Et annet eksempel på en unødvendig regulering av kosttilskudd er beta-karoten, som man har 
håndhevet en maksgrense på 3 milligram – selv om beta karoten ikke har hatt noen offisiell 
maksgrense. Med bakgrunn i at betakaroten kan omdannes til vitamin A, har Mattilsynet helt 
unødvendig valgt å sette betydelige restriksjoner – selv om man har kosttilskudd på 50 mg 
betakaroten i Sverige. 

Videre vil jeg vise til at Mattilsynet ikke tilpasser sin praksis til rettskjennelser, og fortsetter med 
ulovlig og veldig overbeskyttende tiltak. For eksempel da Kelloggsdommen kom i 2001, som vist 
i overskriften til denne artikkelen fra Stavanger Aftenbladet: Corn Flakes-dom får ingen 
konsekvenser. https://www.aftenbladet.no/ 
innenriks/i/Vj4k6/Corn-Flakes-dom-far-ingen-konsekvenser 

Noen år senere (2004) ble det innrømmet at Mattilsynet og Helsedirektoratet tok feil.  Denne 
artikkelen siterer Sissel Lyberg Beckmann fra Sosial- og helsedepartementet, med svært viktige 
ord til Mattilsynet: «EU tolererer at vi er veldig strenge, men det skal være en vitenskapelig 
påvist risiko eller helsefare, før vi nå kan si nei til import av matvarer som er lovlig produsert og 
omsatt i et EU- eller EØS-land.» 
https://www.siste.no/innenriks/na-kommer-vitaminmaten/s/1-79-1220697 

Dette er lenge siden, men det er viktig å nevne fordi det er mange aspekter i denne høringen 
som ikke har tatt hensyn til de rettssakene som førte til at Mattilsynet måtte «lempe på den 
strenge praksisen». 

Mattilsynet må ta hensyn til tidligere rettssaker også i dag, for å unngå å videreføre ulovlige 
begrensinger på helsekostmarkedet. På Mattilsynets nettsider står det om EØS-regelverket: 
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«Mattilsynet følger opp gjennomføringen av regelverket i norsk rett og fører tilsyn etter dette 
regelverket.» https:// www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/#internasjonalt_arbeid 

Mattilsynet har beviselig forsømt sin plikt her, i hele 17 år! Se f.eks. på økningen av 
maksgrensen på D-vitamin i 2013, hvor det begrensende argumentet var at det er «behov i 
befolkningen» (ref. eldre) for å øke det til fra 10ug til 20ug. Argumentet «behov i befolkningen» 
ble spesikt nevnt som ulovlig i Kelloggsdommen i 2001 (se pkt.22: 
http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/ 3_00_Judgment_EN.pdf). 

Eller se på brevutvekslingen med EFTA i 2016, hvor Mattilsynet ble konfrontert med brudd på 
frihandelsregelverket i EU. 
http://www.eftasurv.int/press--publications/publicdocuments?ActionEvent=AdvancedPAccessSe
archForm&caseNumber=78729 

Kun med endringen som skjedde sommeren 2017 (ref. oppheving av ulovlig lave maksgrenser) 
var Norges regelverk endelig tilpasset befolkningens krav til valgfrihet og EUs frie indre marked. 

Det nye forslaget om ytterligere regulering av kosttilskudd, som har vært under arbeid siden 
2013, viser at Mattilsynet ennå ikke har innsett sitt ansvar om å følge EØS-regelverket når det 
gjelder kosttilskudd. Det viser tiltak som ikke er etablert for å beskytte folkehelsen mot farlige 
næringsmidler, men tiltak som er etablert for å begrense tilgangen på helsekostprodukter. Dette 
går på bekostning av både forbrukernes tillit, rettsstatens prinsipper og Norges forpliktelser. 
Mattilsynets forslag med en "positivliste" og "søknad om tillatelse» vil etter mitt syn bidra til 
svært mange problemer og en unødvendig økt byråkratisering. Under vil jeg omtale mange 
problemer ved den foreslåtte nye reguleringen av kosttilskudd i Norge. 

Problem 1: Unødvendig ny regulering 

EFSA har selv publisert en rapport i 2008 som konkluderer med at det ikke er nødvendig med 
noen ekstra regulering på «andres stoffer» enn det som er i Matloven (ref. ikke gi helseskade 
eller er uegnet for konsum). Dette gjør det ekstra tydelig at Mattilsynet forslag er overdrevent og 
unødvendig. Her er konklusjonen fra rapporten: «Considering all the issues described and 
analysed in this report, the Commission concludes that laying down specic rules applicable to 
substances other than vitamins and minerals for use in food supplements is not justied.» 
https://ec.europa.eu/food/sites/food/les/safety/docs/ 
labelling_nutrition-supplements-comm_2008_0824_en.pdf 

Med mindre Mattilsynet kan vitenskapelig dokumentere at nordmenn tåler mindre av «andre 
stoffer» enn mennesker i andre land, eller at markedet for «andre stoffer» (som har vært 
tilgjengelig i EU siden før 1997 og ikke er ny-mat) har blitt mye farligere siden 2008, så går dette 
forslaget imot EFSAs vurdering. Dersom Mattilsynet insisterer på økt kontroll så bør man heller 
fokusere på en «negativliste» og en «meldepliktliste». En negativ regulering (negativliste) er 
diskutert i konsekvensutredningen fra 2013, men den diskusjonen inkluderer ikke en 
«meldepliktliste». Om Mattilsynet inkluderer en meldepliktliste, blir negativ regulering en like god 
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sikkerhet for mattrygghet som en positivliste, men uten unødvendige og overdrevne 
begrensninger på bransjen. 

Problem 2: Saksbehandlingstid og misforståelser 

Det blir veldig enkelt for Mattilsynets saksbehandlere å skape årelange byråkratiske og 
økonomiske problemer for aktører i helsekostbransjen, helt uten konsekvenser for 
saksbehandlerne som tar feil (eller ulovlige) avgjørelser. Jeg har mange eksempler på hvordan 
saksbehandlingsfeil kan skape årevis med problemer for bransjen. Ett eksempel er om en 
saksbehandler "føler seg usikker" på om et stoff skal være legemiddel (noe man kan med alle 
kosttilskudd fordi de pr. denisjon har "fysiologisk effekt» og det nnes forskning som viser til 
fysiologiske effekter), så vil det bli sendt til klassisering hos Legemiddelverket. Da blir det en 
prosess som kan ta mer enn 2 år. Tar man i tillegg med 2–3 runder med klaging pga. 
feilvurderinger, misforståelser eller mangelfullt grunnlag for avslag, så er det lett at en 
søknadsprosess tar 4–6 år. At Legemiddelverket i tillegg har ekstremt lett for å klassisere 
kosttilskudd som legemidler (mer om det lenger ned i innspillet), vil gjøre at dette vil kunne gi 
svært mange ulovlige begrensninger av EUs frie indre marked. Dette vil da være i strid med 
EØS-avtalen. 

Mattilsynets nye forslag vil åpne for enda ere lignende situasjoner, hvor misforståelser fører til 
feilaktige avgjørelser som kan bli stående til evig tid om ikke noen bruker all sin tid og energi på 
å nå igjennom hos Mattilsynet. 

Etter min mening bør en endring i reguleringen av kosttilskudd medføre at monopolet til 
Mattilsynet bortfaller, og at kosttilskuddsprodusenter kan forholde seg til risikovurderinger av 
andre lands sertifiseringsselskaper / Mattilsyn, slik som EFSA, FDA i USA og svenske 
Livsmedelverket. Mattilsynet har historisk vist at det ikke klarer å gjøre objektive vurderinger, det 
er et svært byråkratisk organ, og det klarer ikke å følge lovverket i EØS / EU og det norske 
lovverket. 

Problem 3: Problemer med legemiddelklassisering som hindring av markedet 

En søknad om tillatelse vil kunne gi Mattilsynet mulighet til å trenere et produkts plassering på 
det norske markedet ved at de for et hvilket som helst produkt kan si det er usikkert om det er et 
legemiddel. Om Legemiddelverket må gjøre en klassisering kan det ta 1–2 år ekstra. Hvordan 
Mattilsynet forholder seg til gråsonen mellom legemidler blir nevnt i et lite avsnitt i 
konsekvensutredningen fra 2014: «Den tidligere norske praksisen for klassisering av 
legemidler utgjorde en effektfull barriere mot omsetning av en rekke «andre stoffer» som 
potensielt kan være helseskadelige.» https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/ 
regelverksutvikling/aktive_prosesser/konsekvensvurdering__regulering_andre_stoffer. 
20165/binary/Konsekvensvurdering%20_Regulering%20andre%20stoffer 

Dette argumentet er bygget på et ulovlig grunnlag og må ikke videreføres i dagens 
regelverksarbeid. Kelloggsdommen fra 2001, hvor Mattilsynet tapte, sier at en myndighet ikke 
har lov til å sette begrensninger basert på hypotetiske farer. Det skal være vitenskapelig 



dokumenterbar fare. Hvis det ikke nnes god og anerkjent vitenskapelig dokumentasjon for 
helsefare, så skal produktet godkjennes. Mattilsynet har altså ikke lov til å ta avgjørelser basert 
på det de mener er «potensielle farer». 

At det å klassisere et stoff som legemiddel fortsatt blir sett på som en «barriere» av Mattilsynet, 
viser hvor stor uvilje som nnes i Mattilsynet mot å ta inn over seg rettsstatens prinsipper. En 
rettsavgjørelse fra 2007, hvor Tyskland tapte mot EU-domstolen, sier at å legemiddelklassisere 
et stoff som lovlig selges i andre EU-land vil bli sett på som et brudd på Artikkel 11, altså en 
hindring av EUs indre frie markedet. Sitat fra punkt 73: «It may not therefore be marketed in 
Germany as a foodstuff or food supplement, but would have to be authorised as a medicinal 
product. That requirement is capable of impairing intraCommunity trade in the product in 
question. It therefore constitutes a prohibited measure having equivalent effect.» 
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-319/05 

At Mattilsynet fortsatt ønsker å bruke legemiddelklassisering som en barriere mot kosttilskudd 
er en alvorlig videreføring av ulovlige tiltak, både som brudd på artikkel 11 og brudd på 
prinsipper om klassisering av legemiddel. Gyldig praksis bør være at så lenge et stoff ikke gir 
helsefare, og ikke har medisinske påstander, så bør det kunne selges som kosttilskudd i Norge. 

I brevet fra Mattilsynet til HOD, som satte i gang prosessen i 2014, blir det nevnt: «I tillegg vil 
grensesnittet mot legemiddelområdet bli langt enklere å håndtere, ved at «gråsonen» i stor grad 
lukkes.» https://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/regelverksutvikling/ 
aktive_prosesser/oversendelsen_til_hod.20164/binary/Oversendelsen%20til%20HOD 

I tilstandsbeskrivelsen for kosttilskudd som Mattilsynet gjorde i 2013 står det «Endringen i 
klassiseringspraksis har medført en større «gråsone» mellom legemidler og næringsmidler.» 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/spesialmat_og_kosttilskudd/ 
kosttilskudd/tilstandsbeskrivelse_kosttilskudd_2013.10266/binary/ 
Tilstandsbeskrivelse%20kosttilskudd%202013 

Dersom Mattilsynet ønsker å «lukke gråsonen til legemidler», kan det innebære å sende alle 
tvilstilfeller til klassisering hos Legemiddelverket. Det kan i praksis bety alle stoffer Mattilsynet 
får søknader om. Når Mattilsynet har 6 mnd saksbehandlingstid på søknader, vil det lett kunne 
bli totalt 2–3 år pr. søknad om Legemiddelverket også skal inkluderes. Da vil alle de gode 
argumentene Mattilsynet skriver om «forutsigbarhet for bransjen» og likere «konkurransevilkår», 
falle helt bort. Dette er atter et aspekt som skaper utrygghet hos personer som meg, som 
ønsker selv å velge om jeg vil bruke kosttilskudd som fritt selges i friere land enn Norge – slik 
som Sverige, USA, Canada og Tyskland. 

Mattilsynet kan rett og slett ikke «lukke gråsonen» uten at det blir et stort overtramp på hva som 
regnes som kosttilskudd ellers i verden, et stort overtramp på befolkningens ønske om valgfrihet 
på trygge produkter, og et alvorlig overtramp på EUs frie indre marked. Noen eksempler på 
produkter som både selges som legemiddel og kosttilskudd er D-vitamin, C-vitamin, omega-3 og 
B-vitaminer, som selges både som kosttilskudd og legemiddel samtidig, ofte til samme 
døgndose, men med forskjellige helsepåstander. Et annet eksempel er kosttilskuddet MSM, 



hvor Legemiddelverket har klassisert det som legemiddel ved over 1,5g som døgndose. Dette 
kosttilskuddet er dermed mer begrenset i Norge enn andre land, fullstendig uten noen 
sammenheng med næringsmiddeltrygghet og på et svært svakt vitenskapelig grunnlag. Ellers i 
EU (og resten av verden) selges MSM i normale kosttilskuddsdoser på 1–3g. Norge er det 
eneste landet i verden som klassiserer MSM som legemiddel. 

Et tredje eksempel som hvordan legemiddelklassisering blir brukt feil av norske myndigheter, 
er at Norge har vært det eneste landet i verden som har klassisert urten Maca (Lepidium 
meyenii) som legemiddel. Dette går ikke under «andre stoffer», men det er et eksempel på 
Norges praksis for legemiddelklassisering som svært overdreven og basert på svakt 
vitenskapelig grunnlag, noe Mattilsynet altså kaller en «effektiv barriere». Så rar og sær var 
denne avgjørelsen at selv næringsministeren i Peru tok kontakt med Norske myndigheter og 
lurte på hvorfor de ikke kunne få selge maca i Norge (maca er en av Perus største eksportvare). 
Siden maca aldri ble solgt som legemiddel, og klassiseringen ikke var basert på 
næringsmiddeltrygghet, ble denne avgjørelsen kun en ren begrensning av bransjen. Mattilsynet 
ser på legemiddelklassisering som en effektiv barriere, mens det i praksis er tydelig eksempel 
på det som blir kalt «disguised restriction» i ordlyden til Artikkel 13. http:// 
www.efta.int/media/documents/legal-texts/eea/the-eea-agreement/ 
Main%20Text%20of%20the%20Agreement/EEAagreement.pdf 

Mattilsynets ønske om å «lukke gråsonen» vil gi svært mange eksempler på «disguised 
restriction», hvor markedet begrenses uten sammenheng med næringsmiddeltrygghet, og på 
svært svakt vitenskapelig grunnlag. Det skaper en stor mistillit og frustrasjon hos forbrukerene, 
og det skaper stor uforutsigbarhet og mindre respekt for Mattilsynet hos forbrukere, inkludert 
den internasjonale bransjen. Dette betyr også at jeg her aktivt ønsker at Mattilsynets monopol 
bør avsluttes, og at man bør tillates å bruke vurderinger fra andre mattilsyn som EFSA, FDA og 
Livsmedelverket. 

Norges begrensende regelverk for kosttilskudd skaper et så sært og snevert helsekostmarked 
at økt internethandel blir tvunget frem. Mattilsynets beslutningstakere må erkjenne, og ta ansvar 
for, at et slikt regelverk øker handelen på utenlandske nettsider fra helsekostinteresserte norske 
forbrukere. Løsningen er ikke å begrense markedet mer, fordi det vil øke problemet ytterligere. 
Å stoppe privatimport i tollen er heller ingen god løsning. Den beste løsningen innebærer å 
tillate trygge kosttilskudd som selges fritt i andre land, og heller ha fokus på å beskytte 
befolkningen mot reelt farlige helsekostprodukter i stedet for «potensielt farlige» 
helsekostprodukter som selges fritt i mange andre land. 

Selve intensjonen om å «lukke gråsonen» er et arbeid som går langt forbi hva som er 
Mattilsynets oppgave i å beskytte befolkningen mot farlige næringsmidler. Kanskje er det et 
etterslep av holdninger fra tidlig 2000-tallet. Det er viktig at Mattilsynets beslutningstakere er 
bevisst rettsavgjørelser som har slått ned på denne holdningen. Jeg redd for at en slik holdning 
gir grobunn for stadig overdrevne tiltak som begrenser helsekostbransjen, og er ulovlig i følge 
rettsavgjørelser som f.eks. Kelloggsdommen(2001), Solgardommen(2010), dommen mot 
Tyskland(2007) og HechtPharmadommen(2009). Jeg vil be om at Mattilsynet utdyper med hva 



som i praksis menes med å «lukke gråsonen», med fokus på hvordan det konkret forholder seg 
til rettsavgjørelsene jeg har nevnt over og eksempler på hvilke «andre stoffer» det kan være 
aktuelt for. 

Problem 4: Kan Mattilsynet dokumentere vitenskapelig at tiltakene vil gi økt trygghet? 

I brevet fra Mattilsynet til HOD, som satte i gang prosessen i 2014, står følgende påstand: 
«Positiv regulering vil i størst grad bidra til å redusere helseskader ved inntak av «andre stoffer» 
og dermed gi den beste forbrukerbeskyttelsen.» For at dette argumentet skal være lovlig å 
bruke av en myndighet tilknyttet EØS, må det være vitenskapelig dokumenterbart. Mattilsynet 
har ikke referert til noen vitenskapelig undersøkelse eller tilgjengelig statistikk som viser at 
positiv regulering faktisk reduserer helseskader ved inntak av «andre stoffer» bedre enn en 
annen form for regulering. I følge Legemiddelverkets årsrapporter viser det seg at det kun er 
rundt 20 bivirkningsmeldinger i året på kosttilskudd, hvor de este går over av seg selv ved 
avsluttet bruk. 2009: 52 (26 alvorlige) 2010: 29 (12 alvorlige) 2011: 20 (9 alvorlige) 2012: 12 (6 
alvorlige) 2013: 16 (8 alvorlige) 2014: 22 (13 alvorlige) 2015: 16 (10 alvorlige) 2016: 24 (13 
alvorlig) Tatt i betraktning at ca. 50 % av befolkningen (2,5 millioner mennesker) bruker 
kosttilskudd jevnlig, er det svært lite. Det er 1 av 100 000. Vi kan sammenligne det med 
legemidler, som blir klassisert som «svært sjeldent» når det færre enn 1 av 10 000. 
Sammenligner vi med nøtteallergi, som rammer ca. 1 % av befolkningen, blir det 1 av 50 000. 
Nøtteallergi kan ta liv, likevel holder det med en advarsel på etiketten om at et næringsmiddel 
inneholder nøtter. Kosttilskudd er altså tryggere enn nøtter. Når det er mer enn «svært sjeldent» 
at «milde bivirkninger» oppstår, så bør Mattilsynet kunne erkjenne at kosttilskudd er stort sett er 
svært trygt og forholde seg til dette når nytt regelverk skal skapes. Når «andre stoffer» står for 
50% av kosttilskuddsmarkedet, i følge Mattilsynet selv, så innebærer det at «andre stoffer» 
også stort sett er svært trygge. Hvis regelverket blir skapt med utgangspunkt i en feilaktig 
holdning om at kosttilskudd er farlige, vil regelverket også bli feilaktig og overdrevent. Et 
overdrevent regelverk er villedning av befolkningen. Dette har vært tilfelle i årevis med de gamle 
maksgrensene for vitaminer og mineraler. En bedre løsning ville vært å få i gang en ordning 
med melding av bivirkninger for kosttilskudd, direkte til Mattilsynet. Både Sverige og Danmark 
gjør dette. På den måten får Mattilsynet oversikt over hvilke farer som faktisk nnes for 
kosttilskudd og statistisk materiale som kan brukes til å virkelig beskytte befolkningen der det 
trengs mot spesikke produkter, i stedet for å jobbe for å begrense bransjen i sin helhet og 
hindre EUs frie marked. Vi kan sammenligne antall bivirkningsmeldinger på kosttilskudd med 
Sverige, med informasjon jeg kk fra Livsmedelvärket: 2014: 24 meldinger 2015: 14 meldinger 
2016: 17 meldinger. Dette er på samme nivå som i Norge, selv om Sverige i disse årene har 
hatt et langt friere kosttilskuddsmarked. Siden norske forbrukere etterspør produkter som selges 
i Sverige, tar mange «helsekostturer» til svenskegrensen for å kjøpe kosttilskudd. Her er det 
viktig for Mattilsynet å være klar over at dette ikke snakk om narkotikasmugling, det er snakk om 
helsekostprodukter som er helt trygge. Kosttilskudd kjøpt i Sverige er altså i følge 
bivirkningsstatistikk like trygt som i Norge, selv om Sverige ikke har et overformyndersk 
Mattilsyn med unødvendig strenge maksgrenser og andre reguleringer. 



Siden Danmark nå har hatt dette regelverket som Mattilsynet vil implementere i Norge i 7 år, og 
i tillegg hatt fokus på innmelding av bivirkninger 
(http://mfvm.dk/leadmin/user_upload/FVM.dk/Dokumenter/Foedevarer/ 
Indsatser/Foedevaresikkerhed/Kosttilskudsstrategi_2011.pdf), bør det være mulig å vise til 
statistikk om at det faktisk har blitt «reduserte helseskader ved inntak av «andre stoffer» i 
Danmark. Den danske Fødevarestyrelsen oppgir følgende bivirkningsmeldinger i årene fra 
2009-2016. 2009: 10 (2 alvorlig) 2010: 12 (1 alvorlig) 2011: 21 - positivliste ble etablert dette 
året 2012: 13 2013: 16 2014: 16 (1 alvorlig) 2015: 11 2016: 15 (1 alvorlig) 

Det er altså veldig likt i Skandinavia, og det kan se ut som at etableringen av det Danske 
regelverket i 2011 ikke hadde noe effekt på reduksjon av bivirkninger fra kosttilskudd. Antall 
bivirkningsmeldinger i Skandinavia er på samme nivå, helt uavhengig om man er i et strengt 
land med få kosttilskuddsprodukter tilgjengelig som Norge, et fritt land med mange 
kosttilskuddsprodukter tilgjengelig, eller om det er en aktiv eller passiv innsamling av 
bivirkningsmeldinger. Disse tallene motbeviser argumentet fra Mattilsynet om at «Positiv 
regulering vil i størst grad bidra til å redusere helseskader ved inntak av «andre stoffer». 
Argumentet er kun basert på en hypotetisk eller ren akademisk vurdering, som i følge 
Kelloggsdommen blir sett på som et brudd på artikkel 11 i EØS-regelverket. Her er sitat fra 
Kelloggsdommen pkt.29: «The national authority must address the issue of the protection of 
health and life of humans. A purely hypothetical or academic consideration will not sufce.» 
(uthevelsen er min egen) http://www.eftacourt.int/uploads/tx_nvcases/ 3_00_Judgment_EN.pdf 

Det betyr også at det eneste Mattilsynet faktisk oppnår med en «positiv regulering» er å 
begrense antall produkter på markedet. Altså et tydelig brudd på Artikkel 11. Siden det ikke gir 
noen ekstra beskyttelse for forbrukerne, gir det heller ikke noen tilfredstillelse av Artikkel 13. 

Problem 5: Brudd på prinsippet om fri handel innad i EU/EØS 

Det nye regelverket vil bryte artikkel 11 i EØS-regelverket om fri handel av varer innad i 
EU/EØS. Mattilsynet har gjentatte ganger argumentert med at de har rett til å sette 
begrensninger pga Artikkel 13. Det samme argumentet hadde Mattilsynet i Kellogsdommen i 
2001, det ble fortsatt brukt i brevutveksling med EFTA i 2016, og nå til sist ble det brukt igjen på 
informasjonsmøtet i mai i 2018 om dette nye foreslåtte regelverket. 

Mattilsynet har blitt konfrontert med brudd på artikkel 11 i EØS-regelverket mange ganger de 
siste 17 årene. I alle tilfellene har Mattilsynet kommunisert at artikkel 11 er tilfredsstilt og at 
tiltakene er lovlige i følge artikkel 13. Domstolene har måttet fortelle i klartekst at Mattilsynet tar 
avgjørelser på feil grunnlag. Det er ganske alvorlig om Mattilsynet fortsetter å overse det som 
har kommet frem i f.eks. Kellogsdommen og Solgardommen om fortolkning av Artikkel 11 og 13 
i EØS-regelverket. I Artikkel 13 i EØS-avtalen står det: «Such prohibitions or restrictions shall 
not, however, constitute a means of arbitrary discrimination or a disguised restriction on trade 
between the Contracting Parties.» Med søknader om tillatelse, hvor saksbehandlingen svært lett 
kan drøyes ut i årevis f.eks. pga usikkerhet om det er et legemiddel eller ikke, eller avslås pga 
«mangel på forskning», så er det svært sannsynlig at Mattilsynets praksis vil gi mange 



eksempler på "tilfeldig diskriminering" og "skjulte handelsbegrensninger», hvor Artikkel 13 ikke 
blir tilfredsstilt. Fordi Mattilsynet den dag i dag svarer «Artikkel 13» når vi stiller spørsmål om 
Artikkel 11, kan vi ikke stole på at Mattilsynet har gjort en god nok utredning om hvilke 
begrensninger dette setter for fri handel i EØS. Mattilsynet fortalte på informasjonsmøtet at de 
ønsker å «prøve det» overfor EU, og regner med de kommer unna med det fordi Danmark har 
det allerede. Her må Mattilsynet gjøre en bedre utredning før det «prøves». Bl.a. må det 
dokumenteres om Danmarks regelverk med «positiv regulering» faktisk har gitt bedre 
beskyttelse for forbrukerne. 

Problem 6: Positivlisten som er foreslått er ikke tilpasset markedet 

På informasjonsmøtet ble det sagt at det er 400 «andre stoffer» på markedet i EU, og på 
nettsiden til Mattilsynet blir det sagt at i 2011 stod «andre stoffer» for 50 % av markedet i Norge. 
Det er tydelig at Mattilsynets liste på 44 stoffer ikke er dekkende verken for markedet i Norge 
eller i EUs indre marked. For å unngå å sette alt for stor og plutselig restriksjon og økonomisk 
belastning på bransjen, bør listen tilpasses markedet slik det er på det tidspunktet regelverket 
trer i kraft. I konsekvensutredningen fra 2014 står det: «I praksis vil man ikke kunne starte med 
et regelverk uten noen konkrete stoffer på listen. Det må derfor gjøres et visst forarbeid hvor 
Mattilsynet sørger for å risikovurdere aktuelle stoffer.» Her kan det se ut som at Mattilsynet 
bevisst starter med en liten liste for gi størst mulig begrensning av markedet. Med ca 350 
«andre stoffer» som ikke blir tillatt i Norge når regelverket trer i kraft, og 1–2 søknader pr år (slik 
Mattilsynet antar i konsekvensutredningen) vil det ta 175 år (!!!) å få listen tilpasset til EUs indre 
marked. Dersom dette regelverket innføres må Mattilsynet starte regelverket med en liste som 
reelt reekterer markedet slik det er på det tidspunkt regelverket trer i kraft. 

Avslutning: 

Det er tydelig at det norske Mattilsynet ikke forholder seg til EØS-avtalen og domstoler. Etter 
min mening er dette nye lovverket ikke i tråd med gjeldende lover. Videre mener jeg at 
Mattilsynets oppførsel og lovbrudd tilsier at norske forbrukere og kosttilskuddsprodusenter må 
kunne forholde seg til risikovurderinger og reguleringer fra andre tilsvarende mattilsyn, slik som 
EUs EFSA, USAs FDA, svenske Livsmedelvärket. Det virker som en opphøring av Mattilsynets 
monopol er den eneste måten man kan få en langvarig og lovlig regulering av kosttilskudd i 
Norge. 

 


