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Svar på høring om endring i bestemmelsene om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse 
andre stoffer til næringsmidler 

Vi viser til høringer fra Mattilsynet med forslag til endring i forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om 
tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler.  
 
Helsedirektoratet gir her et samlet høringssvar. Høringssvaret er inndelt i generelle kommentarer felles 
for begge høringene og spesifikke kommentarer for bestemmelsene om tilsetning av vitaminer og 
mineraler. 
 
Helsedirektoratet ser det som svært viktig at tilsetning av vitaminer og mineraler og andre stoffer i 
næringsmidler reguleres av myndighetene, og at myndighetene har god oversikt over hvilke produkter 
dette gjelder og hvilke tilsetninger som er gjort. Ved innføring av endringer i dagens regelverk er det 
viktig at disse endringen ikke gir negative ernærings- og helsemessige konsekvenser. 
 
Generelle kommentarer – felles for begge høringene 
Ernærings- og helsemessige hensyn  

 Helsedirektoratet vil påpeke at det er viktig at ernærings- og helsemessige hensyn inngår i 
vurderingen av hvilke næringsmiddelkategorier, vitaminer/mineraler/andre stoffer og mengder som 
skal inngå i regelverket.  

 Det foretas jevnlige utredninger og helse- og risikovurderinger av inntak av spesifikke 
vitaminer/mineraler/andre stoffer og om behov for tiltak. Disse bør inngå som grunnlag ved 
vurdering av ernærings- og helsemessige hensyn ved tilsetning av vitaminer/mineraler/andre stoffer 
og som bakgrunn for oppdateringer og endringer i regelverket. 

 Det er avgjørende at nivået av tilsetningene i de ulike næringsmiddelkategoriene fortsatt vil være 
basert på VKM-modellen eller nye risikovurderinger fra kunnskapsinstitusjonene, jf. høringsbrev. 

 Det er viktig å forhindre at tilsetning av vitaminer, mineraler eller andre stoffer gir negative effekter 
på kostholdet, f.eks. bidrar til økt inntak av søte/næringsfattige produkter. Hvis tilsetning av 
vitaminer, mineraler og andre stoffer i slike produkter gjør at de kan oppfattes som sunnere av 
forbruker, og at dette kan bidra til å økt inntak, kan dette være ernæringsmessig uheldig. Det er 
viktig å unngå villedning av forbruker. 
 

Opprettholde god oversikt over næringsmidler tilsatt vitaminer/mineraler/andre stoffer 

 Helsedirektoratet mener det er viktig at myndighetene opprettholder god og oppdatert oversikt 
over hvilke næringsmidler som er tilsatt vitaminer/mineraler/andre stoffer, hva som er tilsatt og i 
hvilke mengder. Dette har det vært god oversikt over til nå, i og med at virksomhetene har måttet 
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søke om tilsetning. En slik oversikt er også nødvendig bakgrunnsinformasjon i kostholds- og 
ernæringsarbeidet, og som grunnlag for råd og anbefalinger om kosthold og ernæring. 

 I arbeid med matvaretabellen og kostdatabaser er det viktig at opplysninger om tilsetning av 
vitaminer, mineraler og andre stoffer er lett tilgjengelig, slik at databasene kan være mest mulig 
oppdaterte, bl.a. for å kunne vurdere og følge med på utviklingen i kostholdet i befolkningen og i 
grupper av befolkningen. 
 

Omfanget av næringsmidler tilsatt vitaminer/mineraler/andre stoffer bør følges nøye  

 En innføring av endret forskrift vil kunne bidra til at antall produkter med tilsetning av 
vitaminer/mineraler/andre stoffer øker, fordi det ikke lenger blir søknadsplikt. Det virker 
uforutsigbart hvor stort omfanget blir. Ved en innføring av endret forskrift, mener vi det er svært 
viktig å følge nøye med på omfanget av produkter med tilsetning - og hvis nødvendig kunne gjøre 
endringer i regelverket ut fra ernærings- og helsehensyn.  

 
Vedlegg 1 og 3 – positivliste 

 I høringsbrevet står det at positivlisten foreslås basert på individuelle tillatelser/innvilgede søknader 
fra virksomhetene. Særlig med tanke på paragraf 4, 9 og 10 som åpner for tilsetning utover det som 
er inkludert i vedlegg 1 og 3, og at listen suppleres ut fra nye tilsetninger, kan det bli uforutsigbart 
hvordan listen blir seende ut etter hver oppdatering – både hvilke næringsmiddelkategorier som 
omfattes og hvilke mengder. Det er viktig at ernærings- og helsemessige hensyn ivaretas. 

 Det er viktig at vedlegg 1 og 3 inkluderer helsemyndighetenes anbefalinger når det gjelder tilsetning 
av vitaminer/mineraler/andre stoffer til næringsmidler. Hvilke næringsmiddelkategorier og 
næringsstoffer dette gjelder vil kunne endres, og det er bra og nødvendig at listen er dynamisk og 
kan oppdateres og endres jevnlig.  

 Vi stiller spørsmål ved om bruk av betegnelsen "positivliste" kan oppfattes som at tilsetning av 
vitaminer/mineraler/andre stoffer i henhold til listen er en ernærings- og helsemessig fordel, og et 
ønske fra myndighetenes side. I og med at dette bare vil være tilfelle for noen av 
næringsmiddelkategoriene, kan betegnelsen positivliste kanskje være litt misvisende og kunne bidra 
til at flere produkter tilsettes vitaminer/mineraler/andre stoffer uten at det er ernærings- eller 
helsemessig gunstig. 
 

Spesifikke kommentarer – tilsetning av vitaminer og mineraler i næringsmidler 
Paragraf 3 og 4: 

 Det kan oppfattes som en motsetning at det åpnes for annen tilsetning i paragraf 4 enn det som er 
angitt i paragraf 3.  

 Bør det være mer samsvar mellom formuleringene i paragraf 3 (vitaminer og mineraler) og paragraf 
7 (andre stoffer) som gjelder vilkår for tilsetning - og for formuleringene i paragraf 4 (vitaminer og 
mineraler) og paragraf 9 (andre stoffer) som gjelder meldeplikt? 

 Vi stiller spørsmål ved om det er tilstrekkelig at det er meldeplikt (paragraf 4) for tilsetninger som 
ikke er i samsvar med vilkårene i vedlegg 1 og ikke krav om søknad.  

 
Vedlegg 1 (positivlisten): 

 For noen av næringsmiddelkategoriene og vitaminene og mineralene i vedlegg 1 er det et behov for 
tilsetning pga. for lavt inntak i befolkningen/grupper av befolkningen. Et eksempel på tilsetning som 
er ernærings- og helsemessig begrunnet og anbefalt av helsemyndighetene, er tilsetning av vitamin 
D til noen næringsmiddelkategorier. Dette anbefales for å øke inntaket av vitamin D i befolkningen. 
For andre næringsmiddelkategorier i listen, som brus, energidrikker og shots/drikkeampuller, barer 
o.l., er det ikke ernæringsmessig begrunnet og anbefalt av helsemyndighetene å tilsette vitaminer 
og mineraler. Det er viktig å følge med på tilsetningen av vitaminer og mineraler og effekten av 
tilsetningen.  

 Det er positivt at jodtilsetning i husholdningssalt, salt brukt som ingrediens i ulikt bakverk og i 
supper, sauser o.l. inngår i listen. Mengde jodtilsetning må ses i sammenheng med pågående 
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utredning i Vitenskapskomiteen for mattrygghet og miljø (VKM). Det er viktig å se på tilsetning av 
vitamin D i sammenheng med utredning av Nasjonalt råd for ernæring om vitamin D. Rapport 
planlagt publisert høsten 2018. 
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