
 
 

 
 

Høring – Forslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 

forskriftsbestemmelser om tilsetting av visse "andre stoffer" til 

næringsmidler, herunder kosttilskudd 

Det vises til høring på forslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 

forskriftsbestemmelser om tilsetning av visse "andre stoffer" til næringsmidler, herunder 

kosttilskudd, referanse 2014/27045 og frist 1. august 2018. 

NHO Mat og Drikke er positive til at Mattilsynet foreslår å etablere og innføre positiv regulering 

av en utvalgt gruppe "andre stoffer" med ernæringsmessig og fysiologisk effekt til næringsmidler 

og kosttilskudd. Dette forslaget vil medføre redusert administrativ byrde for den enkelte 

virksomheten i mat- og drikkenæringen og større forutsigbarhet ved utvikling av nye produkter, 

noe som er en ønsket endring. 

Det er også forenklende at Mattilsynet foreslår at det innføres meldeplikt for tilsetting av "andre 

stoffer" ved bruk ut over mengde og vilkår som er angitt, jfr. vedlegg 3. For effektiv 

produktutvikling er det i tillegg vesentlig at positivlisten i vedlegg 3 holdes jevnlig oppdatert slik 

det angis i §16, eksempelvis to ganger i året. 

Ved innsending av de påkrevde opplysningene, som angitt i hhv. vedlegg 4 og §11, vil vi be om at 

Mattilsynet finner frem til en elektronisk løsning som er enkel og ressursbesparende å bruke både 

for aktørene lokalisert i Norge og i utlandet, slik seksjonssjef Merethe Steen beskriver i en epost 

den 15. juni 2018. En mulighet til å sende inn deler av de etterspurte opplysningene i form av en 

pdf av produktets design/artwork ville også være forenklede for virksomhetene.  

Mattilsynet foreslår videre at vedlegg 3 ved behov og av eget tiltak når som helst kan endres, jfr. 

§16. Videre beskrives overgangsbestemmelser i §12. Det kommer imidlertid ikke frem i forslaget 

hvordan eventuelle endringer i vedlegg 3 etter at de nye bestemmelsene har trådt i kraft, og som 

skulle kunne medføre at produkter som tidligere tilfredsstilte vedlegg 3, ikke lenger kan 

markedsføres og selges, skal håndteres. Vi ber her om at Mattilsynet beskriver konsekvenser og 

mulige overgangsordninger nærmere. 

Avslutningsvis ønsker vi å kommentere og stille spørsmål om enkelte detaljer i forslaget til 

vedlegg 3: 
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• Tabellen spesifiserer stoffer tillatt i kosttilskudd beregnet for voksne over 18 år. Vi savner her 

en angivelse av tillatte mengder i kosttilskudd til barn, eksempelvis i omega-3-produkter som 

alternativ til tran samt tilskudd av inulin som fiber som er risikovurdert av VKM i 2016. 

 

• Det oppgis at vedlegg 3 er basert på risikovurdering av innsendte opplysninger fra 
virksomhetene i 2014, samt resultater fra løpende behandling av søknader om tilsetting av 
aminosyrer etter 2014. Vi anbefaler at det må bli en overgangsordning slik at virksomhetene 
kan melde inn produkter i markedet fra perioden 2014-2018 som inneholder trygge, men 
høyere, mengder enn det som er foreslått på listen, samt andre stoffer enn de som ble 
innmeldt i 2014. 

 

• Vi registrerer at kurkumin, kreatin, DHA og EPA kun er angitt som tillatt under kosttilskudd. 
Vi tolker dithen at disse stoffene ikke vil være tillatt i næringsmidler. Er det korrekt? 

 

• Vi anbefaler at tabellen i vedlegg 3 gjennomgås og kvalitetssikres med hensyn til riktig bruk av 
betegnelser for de ulike kategoriene og inndelinger i underkategorier, slik at disse samsvarer 
med øvrige forskrifter. Vi stiller eksempelvis spørsmål ved om inndelingen av ulike varianter 
av sportsprodukter. 

 

• Videre savner vi en angivelse av tillatte stoffer i andre kategorier næringsmidler, eks. drikker 
som juice fruktdrikker, smoothie og melkedrikker. Stemmer det at en eventuell tilsetning til 
disse kategoriene ikke er meldt inn innen 2014 og således ikke er vurdert for oppføring i 
vedlegg 3? 

 
 

 

Vennlig hilsen 

NHO Mat og Drikke 
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