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Til: Mattilsynet  

Fra: Marianne Rømen, konsulent Med&Reg,  

På vegne av 3 firma: Norges NaturmedisinSentral AS, Tokay AS, Medica Clinical Nord Norge AS. 

 

Bakgrunn for svaret 
Forskriftens hovedmål er å regulere «berikning av mat» eller «tilsetting av visse andre stoffer til 

næringsmidler». Om man leser forslag til forskriftsendring med tanke på at den bare gjelder 

berikning av matvarer, fungerer den godt. Det oppstår spørsmål når mattilsynet har lagt til en liten 

setning i deler av forskriften: «herunder kosttilskudd». Dette tillegget bør fjernes igjen, da det virker 

som om dette er dårlig gjennomarbeidet, og at konsekvensene ikke er utredet på en skikkelig måte. 

Forskriften er bra for sitt opprinnelige virkeområde (som IKKE inkluderer kosttilskudd). 

 

Forskjellen på kosttilskudd og berikede matvarer/næringsmidler:  
 

KOSTTILSKUDD BERIKEDE NÆRINGSMIDLER 

Best egnet for distribusjon og inntak av «andre 
stoffer» 

Uegnet for distribusjon av «andre stoffer» 

BEVISST inntak. Forbruker bestemmer selv når, 
hvor mye og hvor lenge han/hun vil eller skal ta 
produktet. 

UBEVISST inntak. Forbruker er avhengig av det 
matvareprodusent velger å tilsette. 

Forbruker kan velge kvalitet og pris på 
tilskuddet 

Forbruker er prisgitt matvareprodusent i 
forhold til kvalitet som er tilsatt 

Kan brukes sesongmessig Mat spises hele året. Produsent tilsetter samme 
mengde hele året. 

Dosert riktig Vi veier ikke maten, og har ingen mulighet til å 
dosere etter behov 

Brukes av leger og terapeuter til behandling av 
enkle plager.  

Uegnet til behandling 

Brukes av forbruker til egenbehandling Uegnet til egenbehandling 

Merket slik at man kan regulere inntak riktig Spises etter «sult-metthet»-regulering. Tilfeldig 
hva man får i seg. 

Vi kjøper kun de tilskuddene vi selv ønsker og 
trenger 

Forbruker har ikke nødvendigvis kunnskap til å 
velge bort matvarer som er tilsatt stoffer de 
ikke trenger eller ønsker 

Trenger kun en negativliste for sikkerhet. 
Positivliste ikke mulig da ikke alle stoffer som 
finnes på markedet, er vurdert av VKM. 

Positivliste fungerer bra. 

 

 

Streng regulering av «beriket mat» med en positivliste er bra for forbruker, og gir ingen 

innstramming for næringslivet: 
1. En forskriftsendring gir ingen inngripen i produkter som allerede er på markedet, da denne 

forskriften allerede har streng regulering. Forskriften tilbyr en oppmykning og bedre oversikt, og 

fjerner søknadsplikt for aminosyrer. 

2. Det er viktig å regulere hva matvareprodusenter putter i maten vår fordi: 

a. Vi spiser det hver dag 



b. Vi spiser ulike matvarer hvor produsentene velger hva de vil putte i. Man kan, uten selv å 

ta et bevisst valg, komme til å spise 3-4 matvarer som er beriket med samme stoff. Dette 

kan gi ubalanser på sikt om man ikke spiser variert nok, og hvis man handler på samme 

butikk (samme kjede) hver gang. 

c. Vi veier ikke maten før vi spiser den, og har derfor ingen mulighet til å vite hvor mye vi 

får i oss av de tilsatte stoffene. 

 

 

Streng regulering av «kosttilskudd» med en positivliste, gir IKKE økt sikkerhet for 

forbruker, og gir en kraftig innstramning for næringslivet: 
1. Kosttilskudd er en gruppe produkter som kan brukes daglig, sesongmessig, sporadisk og/eller for 

å lindre hverdagsplager. Det er en egen gruppe varer under matloven som har eget regelverk.   

3. Så lenge mattilsynet ikke kan dokumentere et sikkerhetsproblem, har forbrukeren rett til å velge 

hvilket tilskudd han/hun vil kjøpe og bruke daglig eller i perioder med ekstra behov. Kosttilskudd 

inntas som et bevisst valg av forbrukeren. Det er ikke noe man «tilfeldigvis skal få i seg gjennom 

maten».  Produktene er merket på en måte som gjør at man kan velge utfra eget behov.  

Produktet er dosert så man til enhver tid vet hva man inntar. 

4. Kosttilskudd blir brukt av leger og terapeuter, og ligger i et eget sjikt mellom mat og legemidler. 

De er egnet til egenbehandling og kan bidra til å opprettholde helse – dvs. normalfunksjoner i 

kroppen. (jmfr: Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler) 

5. Forskriften som ligger på høring, gir en enorm inngripen i antall produkter på markedet, om man 

inkluderer kosttilskudd. Produkter som har vært på markedet i mange år kan bli borte. Norske 

arbeidsplasser kan gå tapt. Privatimport fra EU, USA og Asia vil sannsynligvis øke, noe som 

medfører at tollvesenets kontrollarbeid vil øke. Sikkerhetsproblemer ved privatimporterte 

kosttilskudd har mattilsynet selv påpekt. Dette vil øke, siden forbrukerne kan få tak i de stoffene 

de ønsker utenfor Norge. 

 

 

Positivliste og/eller negativliste?  
1. Positivliste for berikede matvarer fungerer fint da det er en utvidelse. 

2. Positivliste for kosttilskudd er ikke mulig fordi: 

a. Ikke alle stoffer som i dag er på markedet er vurdert av VKM.  

b. Mattilsynet har ikke dokumentasjon som kan begrunne at stoffer som har vært på 

markedet i over 30 år plutselig ikke er trygge. EKSEMPEL: GLA-fettsyrer (nattlysolje) som 

ikke står på forslag til positivliste. 

c. Mengden «andre stoffer» er for stor til å opprette en positivliste.  

d. En positivliste MÅ inneholde alt som er på markedet per dags dato om ikke vitenskapelig 

dokumentasjon på at et stoff er farlig, fremlegges. Denne dokumentasjonen foreligger 

ikke da VKM ikke engang har fått bestilling på å gjøre vurderingen.  

3. Negativliste for kosttilskudd finnes allerede (forordning 1925/2006). Ytterlige regulering er ikke 

nødvendig. 

 

 

Forslaget til positivliste for kosttilskudd gir grunnlag for en rekke spørsmål som vi ønsker 

svar på: 

• Kosttilskudd skal ha en aldersgrense på 18 år, mens mat/drikke inntas av alle.  

o Hvorfor forskjellsbehandlingen ved tilsetting av «andre stoffer»?  



o Hva er dokumentasjonen for 18 års aldersgrense? 

o Hva er bakgrunnen/vurderingen for å sette 18 års grense på kosttilskudd?  

▪ Leverandørenes målgrupper kan ikke brukes som dokumentasjon, da 

målgruppe innen markedsføring er noe helt annet enn sikkerhet ved inntak. 

• DHA og EPA får en aldersgrense på 18 år, mens tran anbefales av norske myndigheter fra 6 

UKERS alder av 2 årsaker: D-vitamin for immunforsvaret og EPA/DHA for barnets normale 

utvikling av øyne og hjerne. 

o Her er mattilsynet på kollisjonskurs med egne helsemyndigheter. Hvorfor? 

o Det savnes dokumentasjon på at DHA og EPA ikke skal brukes av personer under 18 

år, når forskere samtidig har konkludert med at fiskeolje er viktig for spebarns 

utvikling. Kan mattilsynet henvise til den dokumentasjonen de har brukt? 

• Stoffer med lovlige helsepåstander er ikke inkludert. EFSA har konkludert med at visse stoffer 

er bra for oss, mens mattilsynet i Norge ønsker å forby det i kosttilskudd.  EKSEMPEL: Kolin er 

ikke inkludert, selv om stoffet har 3 tillatte helsepåstander med en minimumsdosering. Kolin 

ble også meldt inn i 2014. 

o Med bakgrunn i hvilken dokumentasjon er det bestemt av kolin ikke skal inkluderes 

på en positivliste?  

• Positivlisten inkluderer ikke alle stoffer på markedet. Deler av bransjen ble invitert til å sende 

inn lister over stoffer som var på markedet for 4 år siden. 

o Hvorfor er ikke alle disse inkludert på listen? 

o Hvorfor er ikke alle disse sendt til vurdering hos VKM? 

o Hvem har myndighet til å slette stoffer på listen FØR bestillingen sendes til VKM? 

o Hvilken faglig dokumentasjon er lagt til grunn for å korte ned listen FØR VKM har 

vurdert stoffene? 

• En positivliste kan IKKE etableres når kun en (sitat) «foreløpig liste» (sitat slutt) er sendt som 

bestilling til VKM. Mattilsynet uttaler selv at «En eventuell regulering av området skal ta 

utgangspunktet i produkter og stoffer som finnes på det norske markedet» (Sitat ref: Notat 

til VKM 06.05.2014) 

o Hvilken type dokumentasjon blir lagt til grunn når man forskriftsregulerer 

«foreløpige lister»?  

o Skal produsenter og importører betale for å få produkter vurdert og registrert når de 

har vært på markedet i mange år? 

• Bestillingen om risikovurdering av «andre stoffer» til VKM kalles fase 1. Fase 2 er kun en 

rapport om hvordan sikkerhetsvurderinger skal gjøres. Fase 3 handler om drikke.  

o Finnes fase 4 og 5 etc?  

o Hva er tidslinjen for arbeidet med å vurdere ALLE stoffene som ble meldt inn i 2014? 

o Hva med de stoffene som ha kommet de siste 4 årene? Forskning har gått videre, og 

vi har fått flere gode og viktige tilskudd på markedet. Hvordan skal disse håndteres? 

• Mattilsynet begrenset mengden av stoffer (begrensning av dose) før bestilling til VKM.  

o Hvilket vitenskapelig grunnlag er dette gjort på?  

o Er ikke hensikten med bestillinger til VKM at de skal vurdere risiko/sikkerhet og finne 

en sikkerhetsmargin/-dose, mens doser i eksisterende tilskudd er basert på effekt? 

 

Urter 
Det er uklart hva mattilsynet mener med disse 2 avsnittene om urter: 

• har en renhet på minimum 50 % eller er oppkonsentrert 40 ganger eller mer og 

• normalt ikke inntas som et næringsmiddel i seg selv og normalt ikke brukes som en 

ingrediens til næringsmidler. 



a) planter eller deler av planter i frisk, tørket, hakket, skåret eller pulverisert form, 

b) ekstrakter av planter eller deler av planter som utelukkende er laget ved en enkel 

vandig ekstraksjon, eventuelt etterfulgt av inndamping, 

 

Urter er regulert gjennom forskrift om legemiddelklassifisering, og bransjen bruker dette som en 

veiledning. Ved tvil kontaktes legemiddelverket. Spesielt høyt konsentrerte planteekstrakter kan 

vurderes av legemiddelverket ved behov, slik som det allerede gjøres i dag.  

 

 

Helsefare 
Mattilsynet sier at hovedmålet med forskriften er å beskytte forbrukerne mot helsefare, samtidig er 

eksemplene de trekker frem klassifisert som legemidler i Norge. Det er få bivirkninger av kosttilskudd 

og de er sjelden alvorlige. Det vi blir syke (og dør) av i Norge er livsstilssykdommer og legemidler. 

Livsstilsykdommer får vi av feil bruk av vanlig mat (sukker og dårlig fett), ikke av kosttilskudd. 

Legemiddelverket har påpekt overfor mattilsynet at de ikke har dokumentasjon for å si at 

kosttilskudd gir helseskade og død, så vi ber om at mattilsynet slutter å skrive/si dette, samtidig som 

de bør slutte å henvise til legemiddelklassifiserte stoffer som om de var kosttilskudd.  

 

Strengere regulering av kosttilskudd i Norge, vil tvert imot kunne øke helsefaren pga egenimport av 

kosttilskudd fra USA og Asia.  

 

 

Kosttilskudd har egen forskrift 
Kosttilskudd er i dag regulert gjennom matloven, som sier at «næringsmidler skal være trygge» (§16). 

Videre reguleres de via matinformasjonsforskriften, forskrift om ernærings- og helsepåstander, og 

flere andre forskrifter. I tillegg har kosttilskudd en egen forskrift «forskrift om kosttilskudd».. 

Bransjen kan bidra til å utvikle denne på en god måte som både ivaretar individets rett til å få kjøpe 

de trenger og sikkerhet. Regelverket som allerede finnes er egnet til dette. Det gir heller ingen 

mening å forholde seg til én forskrift når du skal lage kosttilskudd med vitamin C, og en annen 

forskrift når du skal tilsette Q10. Eller i verste fall; å måtte forholde seg til 2 ulike forskrifter ved 

tilsetting av både C-vitamin og Q10. Alt bør reguleres i samme forskrift for å gjøre regelverket logisk 

og forståelig. 

Kosttilskuddforskriften åpner opp for meldeplikt for kosttilskudd. Mattilsynet kan øke kontrollen ved 

å gjennomføre dette som allerede er regulert i forskriften. 

 

 

Konklusjon 
«Herunder kosttilskudd» bør IKKE inkluderes i forskriften om berikning av mat. 

Bruksmønsteret for kosttilskudd er annerledes enn for mat. Forbrukeren tar et bevisst valg om å 

innta kosttilskudd. Ofte tar man det kun i en bestemt periode. Når stoffene er tilsatt i mat, vil det 

være vanskeligere å velge bort.  «Herunder kosttilskudd» bør derfor fjernes fra forskriften om 

berikning av mat. Kosttilskudd har allerede en egen forskrift. «Andre stoffer» egner seg best til 

distribusjon i nettopp kosttilskudd. Alle urter bør også unntas fra regelverket. 

For øvrig henvises til felles høringssvar fra helsekostbransjen ved advokat Inga Kaasen. 

 


