
                                                                                                                       
 

Bergen 30.07.2018 
 
 

Høringsuttalelse 
 
Lectinect AS har de etterfølgende kommentarer til Forslag om innføring av ytterligere utfyllende 
nasjonale forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse «andre stoffer» til næringsmidler, 
herunder kosttilskudd. 
 
Mattilsynet har sendt ut forslag om å endre forskrift FOR-2010-02-26-247 om tilsetning av 
vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler. De ønsker å tilføye «til 
næringsmidler, herunder kosttilskudd» for å sikre at forskriften også dekker inn dette feltet.  
 
Vi kan ikke se nødvendigheten av dette, da kosttilskudd i dag har et eget regelverk 2002/46/EC. 
Dessuten må kosttilskudd  forholde seg til øvrig næringsmiddelregelverk;  Matloven, 
Matinformasjonsforskriften, Helse- og påstandsforordningen og en lang rekke andre forskrifter. Det 
pålegger leverandører av kosttilskudd at man kun tilbyr produkter som er trygge.  
 
Vi mener kosttilskudd allerede i dag er godt dekket av gjeldende regelverk og ønsker 
kosttilskudd fjernet fra forslaget. Vi vil i det etterfølgende argumentere for hvorfor. 
 
FOR-2010-02-26-247  – «berikningsforskriften» 
Forskriftens hovedmål er å regulere «berikning av mat». Dette er fornuftig ut fra: 
 
*  Vi spiser mat hver dag 

*  Vi spiser ulike matvarer hvor produsentene velger hva de vil putte i, og man kan for 
 eksempel komme til å spise 3 matvarer som er beriket med samme stoff. Om dette skjer 
 daglig, kan det gi ubalanser på sikt. 
* 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. 
* Vi kan risikere å få i oss stoffer vi ikke ønsker eller trenger på daglig basis. Forbrukere har 
 ikke nødvendigvis kunnskap til å velge bort matvarer som inneholder ulike tilsatte stoffer.  
*  Inntaket kan derfor være ubevisst for forbrukeren. 
 
En forskriftsendring gir derfor 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. 
 
* Kosttilskudd er en gruppe produkter som kan brukes daglig, sesongmessig, sporadisk 
 og/eller for å lindre hverdagsplager.   
* Forbrukeren har 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. 
* 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 får i seg. 
* 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.  



                                                                                                                      
 
 
Bruksmønsteret 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. Utkastet til Forskriften gir en uforholdsmessig 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. 
 
Bakgrunnen for å ønske å utvide FOR-2010-02-26-247 til å også gjelde kosttilskudd 

 
Mattilsynet fremsetter at en utvidelse av forskriften er nødvendig for å unngå helseskade og i 
verste fall død. Man må gå inn i både områdeanalysen Mattilsynet utførte i 2013 samt 
konsekvensvurderingen fra Mattilsynet som ble sendt Helse- og omsorgsdepartementet, for å 
finne begrunnelser for hvorfor Mattilsynet anfører at kosttilskudd kan medføre helseskade. 
 
Utgangspunktet til Mattilsynet har siden områdeanalysearbeidet startet i 2011 vært at kosttilskudd 
kan være helseskadelig. Det ble allerede i dialogmøtet i forbindelse med områdeanalysen påpekt 
fra Legemiddelverkets side at det ikke finnes belegg/dokumentasjon for å påstå at kosttilskudd på 
generelt grunnlag medførte helseskade eller død. 
 
I konsekvensvurderingen trekker Mattilsynet frem eksempler: «det kan være forbundet stor risiko 
med inntak av «andre stoffer» som har sterk fysiologisk effekt, f.eks efedrin, synefrin, sibutramin, 
steroider, hormoner», og videre «f.eks. synefrin/koffein, DMAA, oktopamin, yohimbin». 
Mattilsynet ramser her opp legemiddelsubstanser som ikke er tillatt i kosttilskudd og ikke finnes på 
det norske markedet. 
 
Deretter nevnes at for andre typer «andre stoffer» er risikoen mer moderat fordi det skal større 
mengder av et stoff til før en negativ helseeffekt opptrer. Alle kosttilskudd på det norske markedet 
finnes også i alle EU-land og i store deler av verden forøvrig, oftest i langt høyere dosering enn hva 
som er tillatt i Norge og antall bivirkninger som rapporteres er få. 
 
I Norden er følgende antall bivirkninger rapportert: 

Antall bivirkninger 
rapportert/år 

Norge Danmark*1 Sverige*2 

2014 22 16 24 

2015 16 11 14 

2016 24 15 17 

 
*1 Danmark, hvor lignende regelverk Mattilsynet ønsker innført allerede eksisterer, men der man 
har fjernet mengdebegrensninger og laget en veileder 
*2 Sverige har et relativt fritt marked med langt flere produkter og høyere doseringer i produkter 
som omsettes i forhold til Norge. I Sverige har man en negativliste med 12 stoffer. 
 
 



                                                                                                                                    
 
 
Tatt i betraktning at ca. 50% av befolkningen i Norge (2,5 millioner mennesker) bruker kosttilskudd 
jevnlig, er det svært lite bivirkninger. Det er 1 av 100 000. Vi kan sammenligne med legemidler, 
som blir klassifisert som «svært sjeldent» når det er 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.  
 
Dersom regelverk blir introdusert med utgangspunkt i en feilaktig holdning om at kosttilskudd er 
farlige, vil regelverket også bli feilaktig og overdrevent.  
 

Mattilsynet fremhever at siden klassifiseringspraksisen for klassifisering av legemidler falt bort i 
2008, så «falt det bort en effektfull barriere mot omsetning av potensielt helseskadelige stoffer». 
Helsekostbransjen forholder seg fortsatt i høyeste grad til Legemiddellisten/Urtelisten, den 
fremstår fortsatt som en gjeldende forskrift. Det har ikke blitt lansert produkter med 
legemiddelsubstanser eller legemiddelklassifiserte urter i Norge siden denne «såkalte barrieren 
falt» i 2008. Enkelte leverandører har imidlertid søkt Legemiddelverket for å få en ny vurdering av 
enkeltstoffer/urter.  
 
I områdeanalysen fra 2013 omtaler Mattilsynet et flertall av ulovlige stoffer som er blitt solgt i EU, 
og enkelttilfeller fra Norge: Respirasaken i 1996, Fortodolsaken i 2013 og en sak i Trondheim 
gjeldende en terapeut. To av disse av sakene gjaldt kriminell virksomhet.  De aller fleste tilfeller 
som nevnes fra Europa er pga kriminell virksomhet, noe som også nevnes. Kriminell virksomhet vil 
fortsette helt uavhengig av et utvidet norsk regelverk. Det finnes utfordringer innenfor et par 
kategorier, libido og slanking. Her har man avdekket kriminell virksomhet. 
 
Bakgrunnen for Mattilsynets ønske om en utvidet forskrift er etter vår mening bygget på et 
skremmebilde Mattilsynet forsøker å skape. Et skremmebilde som ikke stemmer med dagens 
virkelighet i Norge. 
 
EU forvaltning/nasjonal forvaltning 

 
Kosttilskudd må i dag rette seg etter Matloven, Matinformasjonsforskriften, Helse- og 
påstandsforordningen, Ny mat forordningen og en lang rekke andre forskrifter. I tillegg til egen 
forskrift om kosttilskudd. Matlovens § 16 uttrykker at næringsmidler skal være trygge. 
 
Som Mattilsynet riktig hevder så åpner EC avtalen, artikkel 30 for at land kan lage egne nasjonale 
bestemmelser dersom ikke området er harmonisert i EU. I en rapport fra EU kommisjonen fra 2008 
om bruk av stoffer annet enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd konkluderes det med at å 
utvikle eget regelverk for andre stoffer ikke er berettiget da man mener at gjeldende regelverk 
ivaretar området på en god måte. 
 
Art 30 i EU avtalen angir en mulighet for unntak, men skal tolkes strengt. Landene må allikevel 
forholde seg til proporsjonalitetsprinsippet. Det betyr at før man kan introdusere nytt regelverk må 
man forsikre seg om at dette er strengt nødvendig fra et helsesikkerhetsperspektiv,  og at andre 
mindre restriktive tiltak ikke kan oppnå det samme. I konsekvensutredningen sier Mattilsynet at de 
kan og vil overprøve European Food Safety Authority (EFSA), og ikke akseptere andre stoffer, selv 
om disse har godkjente helsepåstander, dersom Mattilsynet beslutter at stoffet ikke skal være på  



                                                                                                                                         
 
 
positivlisten de ønsker etablert. Man sier videre at et «nasjonalt regelverk som er tilstrekkelig 
vitenskapelig fundert, vil gi grunnlag for å stoppe produkter som er i strid med det nasjonale 
regelverket, selv om de er lovlig omsatt i andre EU-land». Med andre ord vil man tilsidesette 
prinsippet om gjensidig godkjennelse og EUs prinsipp om fri flyt av varer, ref art 13 i EC avtalen om 
forbud mot handelshindringer.   
 
Argumentet synes å være at Norge kan vurdere disse stoffene langt bedre enn EFSA – som 
Mattilsynet allikevel sier anvender seg av en meget høy standard. EFSA har for hvert av stoffene 
utarbeidet en Scientific Opinion, som er basert på alt tilgjengelig vitenskapelig dokumentasjon. Vi 
kan vanskelig forestille oss at Mattilsynet kan gjøre vurderingen bedre, eller at norske forbrukere 
ikke kan tåle det samme som forbrukere i EU området. 
 
Positivliste/negativliste 
 
Mattilsynet sier på den ene siden at man skal ta med de stoffer som er i bruk på markedet i dag, 
samtidig sier man at man tar utgangspunkt i den danske listen. I 2014 sendte man ut en 
henvendelse til 46 aktører i bransjen for å få meldt inn stoffer. Det er ca 130 leverandører på 
markedet, det betyr at kun 35 % av aktørene ble spurt. Man fikk kun inn svar fra 20 stk, altså fra 15% 
av leverandørene. 
Dette er ikke et godt nok grunnlag for å lage en positivliste som forskrift. Flere av aktørene som 
sendte inn lister meddeler dessuten at de sendte inn langt fler stoffer enn det som fremgår på 
listen. 
 
* Hvorfor er ikke alle disse inkludert på listen? 
*  Hvorfor er ikke alle disse sendt til vurdering hos Vitenskapskomiteen for mattrygghet – VKM 
 for vurdering? 
* Hvem har myndighet til å slette stoffer på listen før bestillingen sendes til VKM? 
* 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) 
* 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. Finnes 
 fase 4 og 5 etc? Hva er tidslinjen for arbeidet med å vurdere ALLE stoffene som ble meldt 
 inn i 2014? 
* Hva er begrunnelsen bak Mattilsynets vurderinger for å begrense mengden av stoffer 
 (dosebegrensning) før man sendte bestillingen til VKM? Hvilket vitenskapelig grunnlag er 
 lagt til grunn? Er ikke hele hensikten med bestillinger til VKM at de skal vurdere risiko på 
 fritt grunnlag? 
* Hva med de stoffene og bruksmengdene som har kommet de siste 4 årene? Forskning har 
 gått videre, og vi har fått flere gode og viktig tilskudd på markedet. Hvordan skal disse 
 håndteres? 
 
 



                                                                                                                              
 
 
Positivlisten som foreslås består av 36 stoffer – i EU området regner man med at det er over 400 
stoffer i bruk i kosttilskudd og næringsmidler. Positivlisten slik den foreligger vil derfor ha en sterk 
negativ effekt på markedet, da produkter som kan ha vært på markedet i mange år, og som 
inneholder stoffer som ikke står på positivlisten må trekkes fra markedet for så å søke opptak på 
positivlisten. Dette vil medføre store kostnader for bedriftene. Man bør ha i tankene at ca 80 av 
leverandørene er små og mellomstore bedrifter (SMEs) med fra 1 – 5 ansatte.  
 
Positivlisten inneholder også uforståelige vurderinger da alle stoffer kun kan anvendes i 
kosttilskudd til voksne over 18 år. Kosttilskudd skal altså ha en aldersgrense på 18 år, mat/drikke 
inntas av alle. Hvorfor finnes forskjellsbehandlingen ved tilsetting av «andre stoffer»? Hva er 
dokumentasjonen for 18 års aldersgrense?  
 
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. Her er 
Mattilsynet tilsynelatende på kollisjonskurs med våre helsemyndigheter. 
 
En eventuell 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 har fått bestilling på å gjøre vurderingen. 
 
En negativliste er et bedre alternativ enn en positivliste for varegruppen kosttilskudd. Denne 
muligheten finnes allerede i dag gjennom forordning konsolidert forordning 1925/2006. I kapittel 
III punkt 2 står følgende: 
 

2. Kommisjonen kan på eget initiativ eller på grunnlag av opplysninger framlagt av 
medlemsstatene, etter myndighetens vurdering av tilgjengelig informasjon og etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 14 nr. 2, treffe beslutning etter behov om å føre opp stoffet 
eller ingrediensen i vedlegg III. Særlig gjelder det: 

a) 
dersom en skadelig virkning er blitt påvist, skal stoffet og/eller ingrediensen som inneholder 
stoffet: 

i) 
oppføres i del A i vedlegg III, og tilsetting av det i næringsmidler eller bruk av det i framstilling av 
næringsmidler skal være forbudt, eller 

ii) 
oppføres i del B i vedlegg III, og tilsetting av det i næringsmidler eller bruk av det i framstilling 
av næringsmidler skal bare være tillatt på de vilkår som er angitt der, 

b) 
dersom det er påvist at det er muligheter for skadevirkninger på helsen, men det fortsatt 
foreligger vitenskapelig usikkerhet, skal stoffet oppføres i del C i vedlegg III. 

 
Og i artikkel 13 står det: 
 

Dersom en medlemsstat har tungtveiende grunner for å anta at et produkt utgjør en fare for 
menneskers helse til tross for at den er i samsvar med denne forordning, kan denne 
medlemsstaten midlertidig oppheve eller begrense anvendelsen av de aktuelle bestemmelsene på 
sitt territorium.   

Medlemsstaten skal umiddelbart underrette de øvrige medlemsstatene og Kommisjonen om dette 
og begrunne sin beslutning. 



                                                                                                                                             

 
 

2. Det skal treffes en beslutning etter framgangsmåten i artikkel 14 nr. 2, etter at det eventuelt er 
innhentet en uttalelse fra myndigheten. 

Kommisjonen kan på eget initiativ innlede denne framgangsmåten. 
 

3. Den medlemsstaten som er nevnt i nr. 1, kan opprettholde den midlertidige opphevingen eller 
begrensningen inntil den har mottatt underretning om beslutningen som nevnt i nr. 2. 

 
Matttilsynet har dermed muligheten for å enten nekte bruk, eller begrense mengde brukt av 
stoffer man har dokumentasjon for kan være skadelige for folkehelsen. 
 
Definisjoner – uklarheter 
 
Mattilsynet må definere tydeligere hva de mener med uttrykkene de anvender i forskriften, da 
dette er grunnleggende for å tolke forskriften riktig: 
Det framgår av § 6 annet ledd i forskriftsutkastet at §§ 7-10 og den tilhørende positivlisten i 
vedlegg 3, bare gjelder for tilsetning til næringsmidler av «andre stoffer» som: 
• 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. 
 

«Normalt ikke inntas» og normalt ikke brukes...- hvordan vurderes dette? Er dette årsaken til at 
f.eks enzymer og kolin ikke står på positivlisten? Vi savner mange stoffer på positivlisten, så det 
hadde vært ønskelig at Mattilsynet hadde eksemplifisert dette på en bedre måte i høringsbrevet. 
 
Videre framgår det av § 6 tredje ledd i forskriftsutkastet at §§ 7-10 og den tilhørende positivlisten i 
vedlegg 3, ikke gjelder for tilsetning av følgende «andre stoffer» 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, 
 
For planteekstrakter fremstår dette som meget uklart. Som eksempel, et ekstrakt av en plante som 
ikke er et vandig ekstrakt (20% etanol/80 % vann) oppkonsentrert 20 ggr. Blir dette ekstraktet da 
ikke omfattet av «andre stoffer» siden det er oppkonsentrert under 40 ggr, eller blir dette et 
«andre stoff» da dette ikke er et rent vandig ekstrakt? 
 
Planter burde holdes totalt borte fra forskriften dersom den gjennomføres, da plantene som 
anvendes i Norge allerede har blitt vurdert av Legemiddelverket som trygge.  
Vi ser ingen grunn til at Mattilsynet skal overprøve Legemiddelverkets faglige vurderinger. 
 

Mattilsynets hovedmål og delmål 
 

Mattilsynet uttrykker at hovedmålet er å beskytte forbrukerne mot helsefare. De stoffer som 
omsettes i kosttilskudd i Norge omsettes over hele EU området. Stoffene er vurdert i EU som 
trygge. En reduksjon av tilgjengelige produkter på det norske markedet vil ikke øke tryggheten for 
forbrukerne, men sannsynligvis gi økt bidrag til netthandel som allerede er i meget sterk vekst. 
Produktene vil omsettes i Sverige og grenseomsetningslekkasjen vil kunne bli enda større. Dette  



                                                                                                                         
 
 
kan i verste fall sette norske arbeidsplasser i fare, da som tidligere nevnt 80 % av bedriftene er 
små- og mellomstore. 
 

Delmålet Mattilsynet fremhever er at utvidelsen av forskriften vil gjøre tilsyn enklere, da man vil 
kunne få mer kontroll med hva som finnes på markedet. Vi har ingen tiltro til at tilsynet blir enklere. 
Forskriften er vanskelig å tolke, kjøpsmønster vil endres, mer internettsalg og flere små 
leverandører som ikke klarer å forholde seg til regelverket – det er komplekst nok i dag. 
Mattilsynet har siden Forskrift om kosttilskudd ble implementert i 2003 (2002) hatt full mulighet til 
å igangsette en registrering av leverandører og produkter. 
 
Paragraf § 10.Meldeplikt lyder: 
 

Av hensyn til en effektiv overvåkning av markedet skal kosttilskuddene meldes til Mattilsynet når 
de omsettes på det norske markedet. Meldingen skjer ved at produsent/importør oversender 
følgende informasjon: 

1. navn og adresse til melder og produsent, 

2. alle inngående ingredienser inkludert forbindelsene av tilsatte vitaminer og mineraler, 

3. 
kosttilskuddets totale innhold (summen av naturlig forekommende og tilsatt mengde) av alle 
vitaminene og mineralene per anbefalt døgndose. 

 

Denne paragrafen har Mattilsynet ikke prioritert å ta i bruk. De aller fleste EU land har på plass en 
notifiseringsplikt før produkter kan plasseres på markedet. Man trenger derfor ikke utvide 
berikningsforskriften for å oppnå oversikt og kontroll – muligheten finnes allerede. 
 

Overgangsordninger 
 

Mattilsynet ser ikke ut til å ha noen forståelse av kosttilskuddsbransjens økonomiske 
rammebetingelser. Økonomien til leverandørene er allerede dårlig da kosttilskudd må tilpasses 
særnorske regler som er strengere enn de aller fleste EU land. Markedet er relativt sett lite og 
seriene som produseres er derfor kostbare. Kosttilskudd har gjennomgående en holdbarhetstid på 
2 – 3 år, og for å sikre vareleveranser har man liggende inne ordre hos produsent. 
 

§ 12 Overgangsbestemmelser er etter vår mening uklar. 
På den ene siden sier man at produkter som inneholder stoffer som står på vedlegg 3 ikke kan 
omsettes lenger enn 6 måneder etter at forskriften trår i kraft. Deretter at næringsmidler, 
herunder kosttilskudd, som er omfattet av første ledd, kan omsettes frem til lagrene er tomme. 
Hva mener man her?  Kan man selge ut lagrene vil det kunne lette den økonomiske byrden, men 
her synes den ene setningen å slå ut den andre. 
 

Meldeplikt/søknadsplikt 
 
Søknadskravene er meget omfattende og kostnadskrevende. For de stoffene som anvendes i andre 
EU-land må henvisning til dette kunne gi mye enklere prosedyrer enn det som fremkommer i 
forskriften. Det bør ytterligere være tilstrekkelig å vise til EFSAs vurderinger. Man legger her opp til 
krav som de færreste små- og mellomstore bedrifter (SMEs) noen gang vil kunne klare. Punkt 10 til  



                                                                                                                                            
 
 
13 på kravlisten vil måtte skrives av ekspert, og den tjenesten må kjøpes. Nye stoffer, som ikke 
finnes på markedet i EU vil komme inn under Novel Food begrepet og gjennomgå en vurdering i EU. 
 

Som EU utrykker: 
Small and medium-sized enterprises (SMEs) are the backbone of Europe's economy. They represent 
99% of all businesses in the EU. In the past five years, they have created around 85% of new jobs 
and provided two-thirds of the total private sector employment in the EU. The European 
Commission considers SMEs and entrepreneurship as key to ensuring economic growth, innovation, 
job creation, and social integration in the EU.  
 

400 stoffer omsettes i dag i EU området og er ansett som trygge. Vi kan verken forstå eller godta at 
Mattilsynet ønsker å redusere markedet for kosttilskudd i Norge uten vitenskapelig belegg for det. 
 

Konklusjoner: 
 

 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 er 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. 

 
 
Vi håper at våre kommentarer og bekymringer tas med i vurderingene. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 
 
Bjørn H. Andreassen (sign) 
Adm Direktør 
 
Lectinect AS 
Nygårdsgaten 114 
5008 Bergen 
 
E-post: bha@lectinect.no 


