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Høringsuttalelse - Forslag om innføring av ytterligere utfyllende nasjonale 
forskriftsbestemmelser om tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, 
herunder kosttilskudd  
  
Mattilsynet har den 22. mars 2018 sendt på høring et forslag om endring i forskrift 26. 
februar 2010 nr. 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til 
næringsmidler (forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler).  
 

En høringsuttalelse på vegne av flere aktører er innsendt av Advokatfirmaet NOVA. 
Vitalkost slutter seg til den felles høringsuttalelsen.  Vi ønsker dog å fremme noen 
utfyllende synspunkter. 
 
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 lister her opp legemiddelsubstanser som uansett 
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 særdeles lavt. 
 



I Norden er følgende bivirkninger rapportert 2014 til og med 2016: 

Antall bivirkninger 
rapportert/år 

Norge Danmark Sverige 

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. 
 
Danske myndigheter bekrefter forøvrig at antall rapporterte bivirkninger ikke har gått 
nevneverdig opp eller ned siden de innførte ordningen. Man kan derved hevde at den 
har hatt liten eller ingen effekt.   
 
Tatt i betraktning at ca. 50% av befolkningen i Norge bruker kosttilskudd 
jevnlig må det sies at rapporterte bivirkninger er særdeles lavt. Det er 1 av 100 000. 
Sammenlignet med legemidler hvor det klassifisert som «svært sjeldent» når det 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 videre at siden klassifiseringspraksisen for klassifisering av 
legemidler falt bort i 2008, så «falt det bort en effektfull barriere mot omsetning av 
potensielt helseskadelige stoffer». Vi forholder oss 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. Vi er blant leverandørene som 
har søkt Legemiddelverket om å få en ny vurdering av enkeltstoffer/urter.  
 
At Legemiddelverkets praksis med å vurdere egenskapene til hvert enkelt produkt (etter 
søknad) og dermed oppfylle EUs krav til god forvaltning er å tillate såkalte potensielt 
helseskadelige produkter er ganske uforståelig og må bero på en misforståelse fra 
Mattilsynet. 
 
I områdeanalysen fra 2013 omtaler Mattilsynet et flertall av ulovlige stoffer som er blitt 
solgt i EU, og noen enkelttilfeller fra Norge: Respirasaken i 1996, Fortodolsaken i 2013 og 
en sak i Trondheim gjeldende en terapeut. To av sakene gjaldt kriminell virksomhet.  De 
aller fleste tilfeller som nevnes fra Europa må også defineres som kriminell virksomhet, 
noe som også nevnes. Kriminell virksomhet vil fortsette helt uavhengig av et utvidet 
norsk regelverk.  
 
 



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.  At man ønsker et strammere regelverk er en ting, men at 
man oppkonstruerer et virkelighetsbilde som ikke eksisterer basert på at man ikke liker 
en bransje virker temmelig tendensiøst.  
 
 
Urteekstrakter 
 
Dette området er i dag definert gjennom urtelisten i tre kategorier; handelsvare, 
legemiddel og reseptpliktig legemiddel.  Legemiddelverket praktiserer i dag listen som 
ikke absolutt, noe som innebærer at man kan søke om å bruke en urt som er definert 
som legemiddel i et kosttilskudd.  Vi mener det blir fryktelig tungvint hvis dette skal 
deles mellom Mattilsynet og Legemiddelverket.  Mattilsynet har ingen erfaring eller 
kunnskap innenfor dette feltet.  Legemiddelverket besitter en betydelig erfaring og de 
har et omfattende bibliotek med faglitteratur relatert til bruk av urter.  Slik vi ser det bør 
derfor urteekstrakter fortsette å ligge under legemiddelverket.   
 
 
Kosttilskudd med enzymer 
 
Vitalkost har i en årrekke solgt kosttilskudd med enzymer med formål å avhjelpe 
fordøyelsen ved at enzymene bidrar til nedbrytning av næringsstoffer.  EFSA har også 
godkjent følgende påstand “Lactase enzyme contributes to breaking down lactose”.  

I forbindelse med utviklingen hadde vi en grundig dialog med legemiddelverket.  Dette 

resulterte i at vi fikk tillatelse til å bruke enzymer i kosttilskudd så lenge de ikke inneholdt 

bromelain eller papain, samt at vi holdt oss til enzymer som stimulerte fordøyelsen.  Vi kan 

ikke se at enzymer er nevnt eller er med i deres vurdering.  Mattilsynet viser til det danske 

regelverket, der enzymer i dag er unntatt fra meldeplikten.  Vi savner en nærmer presisering 

av hvordan Mattilsynet vurdere enzymer i denne sammenhengen. 

 

 

 

Vennlig hilsen 
 
Gustav Martinsen 
Styreleder  
Vitalkost as 
 
 
 
 
 
 


