
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 i tillegg til at kosttilskudd må forholde seg til øvrig regelverk for 
næringsmidler; Matloven, Matinformasjonsforskriften, Helse- og påstandsforordningen, 
Urtelisten, samt en lang rekke andre forskrifter. Disse forskriftene pålegger leverandører 
av kosttilskudd å ikke plassere produkter på markedet som ikke er trygge. 


Kosttilskudd er allerede i dag er godt regulert av gjeldende regelverk, og bør ikke 
omfattes av det fremmede forslaget.


Mattilsynet fremsetter at en utvidelse av forskriften er nødvendig for å unngå helseskade 
og i verste fall død, og anbefaler en positivliste for stoffer som kan tilsettes kosttilskudd.


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. 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. 


Substanser (legemidler) som er ansett som ulovlige ved bruk i kosttilskudd er allerede 
regulert gjennom Forskrift om legemiddelklassifisering (legemiddellisten, unntakslisten og 
urtelisten).


En positivliste vil ikke hindre de få tilfellene som forekommer av produkter med ulovlig 
innhold, da disse er markedsført ulovlig og gjerne importert direkte av forbrukere fra 
utenlandske bedrifter utenfor EU. En ytterligere regulering av et allerede regulert marked 
øker kun kostnadene og svekker konkurransekraften for lovlydige bedrifter etablert i 
landet. 
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Negative virkninger ved innføring av en positivliste 

Økt grensehandel og fare for norske arbeidsplasser 
Moms og tollfritaket på private kjøp fra utlandet når sum inkludert frakt ikke overstiger 
350 NOK har allerede bidratt til svekket konkurransekraft for norske bedrifter som selger 
kosttilskudd, da de fleste produkter har en pris under dette nivået. En ytterligere 
innstramming ved innføring av en positivliste vil sannsynligvis medføre færre tilgjengelige 
produkter tilbudt av norske bedrifter, hvor utenlandske nettbutikker vil få glede av økt 
omsetning da forbrukere vil oppsøke andre salgskanaler. Dette på grunn av liten kontroll 
med utenlandske forsendelser til privatpersoner, samt at markedet for kosttilskudd er 
globalt. Som resultat kan norske bedrifter måtte nedskalere og nedbemanne, eller flagge 
ut. 


Dårligere utvalg for forbrukere  
En positivliste vil medføre et betraktelig innsnevret produktutvalg for forbrukere tilbudt av 
norske bedrifter. Dette vil tvinge frem økt handel fra utlandet, hvor forbrukere blir nødt til å 
navigere seg frem til trygge kilder for handel som igjen øker risikoen for å støte på 
useriøse tilbydere og produkter, i motsetning til forslagets formål som er å beskytte 
forbrukere. Utfordringene i det norske markedet for kosttilskudd omhandler ikke å 
regulere norske bedrifter som allerede etterfølger et velfungerende lovverk som beskytter 
forbrukere og samtidig gir et bredt produktutvalg innenfor trygge rammer, men å stoppe 
privat innførsel av ulovlig kosttilskudd fra utlandet.


Konklusjon 
En negativliste, slik som per i dag finnes i Sverige, oppfattes som en betraktelig bedre 
løsning enn en positivliste. En negativliste kan fungere som en forlengelse av allerede 
gjeldende forskrifter uten de samme skadelige ringvirkningene for norske bedrifters 
konkurranseevne, arbeidsplasser og begrensninger i utvalg for forbrukere. 
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