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Mattilsynet 
Oslo, 31.07.18 

 
 
Kommentarer til høring av utkast til forskrift om endring i forskrift om tilsetning av 
vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmindler 
 
 
1. Vi viser til Orklas høringsinnspill og stiller oss bak deres punkt 1) om at en generell 

aldersbegrensning på 18 år bør erstattes av en individuell begrensning for hvert stoff. Vi 
viser i denne smmenheng også til det danske regelverket hvor en slik begrensning ikke er 
innført. 

2. Dersom aldersbegrensningen nevnt i pkt. 1. allikevel opprethodes stiller vi spørsmålstegn 
ved hvordan dette skal fremgå av markesdføringen og merkingen av kosttilskuddene da 
det ikke er noen merkekrav i utkastet. Det eneste som står i vedlegg 3 er "kosttilskudd 
beregnet for voksne over 18 år". Dette bør da gjenspeiles i et konkret merkekrav f.eks. 
ved at kosttilskudd som normalt skal merkes med "kosttilskudd" da må merkes som 
"kosttilskudd beregnet for voksne over 18 år". Dette for å sikre en entydig merking blant 
alle aktører. 

3. Koenzym Q10 er oppført med en mengdebegrensning på 100 mg/døgndose. Vi anbefaler 
at det spesifiseres at dette gjelder begge typer (ubiquinon og ubiquinol), hvis det er det 
som menes. Ref. dansk liste der de to typene har ulik mengdebegrensning. 

4. Koffein er oppført med en mengdebegrensning på 300 mg/døgn fordelt på minst 3 doser. 
Statens legemiddelverk har imidlertid vurdert mengder på over 100 mg/døgn i rene 
koffeintabletter (tabletter med ren koffein eller urteekstrakter med koffein) til å være 
legemiddel. I produkter der koffein er i kombinasjon med andre aktive ingredienser har 
de satt en mengdebegrensningn på 300 mg/døgn. 
https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/klassifisering-av-koffeinholdige-
produkter  
Vi ser at det er grunnlag for å skape forvirring om Mattilsynet og Legemiddelverket 
opererer med ulike vurderinger mhp. dette, og anbefaler at det presiseres i 
bruksbetingelsene om Mattilsynet også skiller på rene koffeintabletter og 
kombinasjonsprodukter.  
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