
Innspill til høring om Nasjonal forskriftsbestemmelse av «andre 

stoffer» i kosttilskudd/næringsmidler 

Vi viser til Mattilsynets høringsforslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 

forskriftsbestemmelser for regulering av tilsetning av visse andre stoffer til næringsmidler, 

herunder kosttilskudd.  NaturaMed Pharma AS er en av Norges mange små og mellomstore 

bedrifter som lever av å selge kosttilskudd til forbruker (etablert 1994). Vi ønsker med dette å 

komme med et høringssvar relatert til kosttilskudd. Høringsfristen er satt til 1 august 2018, og 

dette høringssvaret er følgelig sendt inn innen fristen.  

Endringsforslaget innebærer opprettelsen av en positiv-liste for «andre stoffer» som uten 

søknad kan tilsettes næringsmidler, herunder kosttilskudd. Vi oppfatter derav at den 

foreslåtte forskriften er en etablering av en tillatelsesordning for alle kosttilskudd som 

inneholder andre stoffer enn de som fremkommer på den foreslåtte positiv-listen, ved at det 

må søkes til Mattilsynet for tilsetting av «andre stoffer» som ikke står på denne listen. Det 

fremkommer også av endringsforslaget at det stilles detaljerte krav til slike søknader, blant 

annet krav om relevante toksikologiske studier. 

Den foreslåtte positiv-listen inneholder 36 «andre stoffer», mens det i EU er over 400 stoffer 

som benyttes i næringsmidler, herunder kosttilskudd, og som anses for å være trygge i EU. 

Endringsforslaget vil derfor innebære at en stor rekke produkter må trekkes fra det norske 

markedet, helt uten at det er grunnlag for å hevde at hvert enkelt av disse produktene 

innebærer fare for menneskers liv og helse. Dette vil ha store konsekvenser for så vel 

forbruker som for leverandører og produsenter i Norge. Forslaget vil i tillegg oppmuntre til økt 

privatimport, da dette blir særnorske regler. Vi mener det er større fare for forbrukers liv og 

helse ved økt privatimport fra verden for øvrig, og i alle fall ikke bidrar til at Mattilsynet får økt 

oversikt over produkter som konsumeres av norske innbyggere. 

EU har et harmonisert, etablert system for andre stoffer gjennom forordning (EF) nr 

1925/2006 av 20. desember 2006 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer 

i næringsmidler som tar høyde for folks liv og helse, samtidig som vi sikrer fri flyt av varer i 

det indre marked. Vi mener dette endringsforslaget bryter med denne forordningen, og at 

forslaget dermed er i strid med Norges lojalitetsplikt etter EØS-avtalen § 3. 

 

Kommentarer til bakgrunnen for endringsforslaget 

Bakgrunnen for reguleringen skal være å bidra til å redusere helseskader ved inntak av 

«andre stoffer».  Etter vår oppfatning åpner artikkel 13 i forordning (EF) nr. 1925/2006 for at 

en medlemsstat kan midlertidig oppheve eller begrense anvendelsen av bestemmelsene på 

sitt territorium om de har tungtveiende grunner for å anta at et produkt utgjør en fare for 

menneskers helse til tross for at det samsvarer med forordningen. 

Vi kan ikke se at det er tungtveiende grunner og vitenskapelig belegg for å hevde at inntak 

av «andre stoffer» fra kosttilskudd er helseskadelig og behøver en særnorsk regulering 

gjennom en meget begrenset positiv-liste. Derimot viser bivirkningsrapportering i alle de 

nordiske land at det er svært få bivirkninger forbundet med kosttilskudd, til tross for at bruken 

av kosttilskudd er svært vanlig. Mattilsynet viser til regelverket innført i Danmark som mal for 

det nye norske forslaget. Statistikk viser at en positiv-liste ikke medfører nedgang i antall 

bivirkninger, og Danmark ligger fortsatt på samme nivå som f.eks Sverige, hvor de har en 

negativ-liste fremfor en positiv-liste.  



Vi mener forslaget ikke er egnet for formålet ved at det ikke kun hindrer tilsetninger av stoffer 

som kan innebære risiko for forbrukers helse, men som også vil hindre bruk av trygge 

kosttilskudd som har lange brukstradisjoner uten skadevirkninger. Vi mener forslaget ikke er 

forholdsmessig, da det ikke er nødvendig å forby andre stoffer ved å innføre en 

godkjenningsordning for alle andre stoffer enn de som er på positiv-listen, når den 

nødvendige beskyttelsen av menneskers liv og helse kan nås ved å innføre en negativ-liste 

som i langt mindre grad begrenser den frie varebevegelse. 

Kommentarer til vurdering av konsekvensene for næringslivet 

Mattilsynet har vurdert at endringsforslaget vil gjøre det enklere for næringsdrivende, med 

tydeligere rammebetingelser og like konkurransevilkår. Videre vurderes forslaget til ikke å 

påføre virksomhetene administrative, økonomiske eller andre konsekvenser av betydning. Vi 

mener forslaget vil få langt større konsekvenser for næringslivet som omsetter kosttilskudd 

og for brukerne av slike produkter. 

• Likere konkurransevilkår: Vi kan ikke se at norske virksomheter som opererer i den 

internasjonale kosttilskuddsbransjen får likere konkurransevilkår med et særnorsk 

regelverk som langt på vei fjerner nesten halvparten av de kosttilskuddene som 

finnes på det norske markedet i dag. Dette samtidig som dagens forbruker i stadig 

større grad handler produkter fra hele verden på nett. I perioden 2011 – 2017 økte 

nordmenns netthandel fra utlandet med 281 % (jfr transaksjonsdata fra Norges 

Bank), og undersøkelser viser at den norske forbruker ikke er opptatt av om nettsiden 

befinner seg i Norge, Sverige eller andre land. Også forbrukere i andre land handler 

stadig mer på nett, og de handler gjerne fra norske nettbutikker. Det foreslåtte 

regelverket vil få store konsekvenser for norsk kosttilskuddsbransje i det indre marked 

og den nye bestemmelsen vil således ikke være forholdsmessig.  

• Tydeligere rammebetingelser: Bransjen reguleres allerede i dag av en rekke lover og 

forskrifter, som blant annet Matloven, Forskrift om kosttilskudd, 

Matinformasjonsforskriften, Helse- og påstandsforordningen, og i tillegg kommer 

stoffer som er legemiddelklassifisert (legemiddellisten, unntakslisten, urtelisten). Vi 

oppfatter den foreslåtte forskriftsbestemmelsen som meget uklar på mange punkter, 

uegnet for kosttilskudd og åpner for en rekke tolkninger og misforståelser. 

Søknadsprosesser for å få inkludert andre stoffer på positiv-listen virker også 

omfattende for små og mellomstore bedrifter og skaper usikkerhet og tvil. Vi kan ikke 

være enige i at forslaget gir tydeligere rammebetingelser når det kommer til 

kosttilskudd. 

• Mindre administrasjon: I tillegg inneholder den foreslåtte positiv-listen kun 36 tillatte 

«andre stoffer» av 400 tilgjengelige stoffer i EU, og siden ca 50 % av alle kosttilskudd 

inneholder «andre stoffer», vil det medføre en omfattende prosess med søknader for 

en rekke produkter. Siden de fleste aktører er små bedrifter slik som oss, betyr det 

omfattende bruk av konsulenter og mye administrasjon og byråkrati, da det stilles 

detaljerte krav til søknaden, herunder innsending av relevante toksikologiske studier. 

• Økonomiske eller andre konsekvenser av betydning: Den foreslåtte forskriften vil 

ramme produktsortimentet til de fleste aktørene i bransjen, og det vil medføre bortfall 

av omsetning og tapte arbeidsplasser. Økt administrasjon og konsulentbruk og 

søknadsprosesser vil også være kostbart og tidkrevende. I tillegg er 

overgangsperioden så kort, at de fleste vil brenne inne med store lagre av 

kosttilskudd. Økt netthandel fra utlandet vil også ramme de norske aktørene, når vi 

ikke kan formidle produkter som anses som trygge og lovlige i for eksempel Sverige 

og for øvrig store deler av verden. Vi kan ikke se at det vil være små økonomiske 



konsekvenser forbundet med den foreslåtte bestemmelsen, men heller store og 

alvorlige konsekvenser. 

Oppsummering: Vi ber om at det foreslåtte regelverket ikke vedtas. Dette er en restriksjon 

på den frie varebevegelse, som etter EØS-avtalen må være forholdsmessig for å være lovlig. 

Vi mener den foreslåtte forskriftsbestemmelsen er i strid med Norges lojalitetsplikt etter EØS-

avtalen, og at restriksjonen som innføres for tilsetting av «andre stoffer» verken er egnet, 

nødvendig eller forholdsmessig for å beskytte menneskers liv og helse. 

Mattilsynet bør se etter andre måter å regulere «andre stoffer» i kosttilskudd, og vi foreslår at 

den svenske modellen med en negativ-liste heller vurderes. Mattilsynet har allerede i dag 

mulighet til å iverksette meldeplikt for kosttilskudd, noe som vil gi tilsynet god oversikt over 

de produkter som omsettes fra norske aktører og markedsføres i Norge. Om ønskelig er det 

også mulig å innføre bivirkningsrapportering på kosttilskudd, slik det er i våre naboland. 

Dette vil alle være tiltak som er hensiktsmessige i forhold til å få bedre oversikt over 

produkter som konsumeres og eventuelle bivirkninger samtidig som man  sikrer like 

konkurranseforhold i det indre marked og fri handel innad i EU/EØS.  
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