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Innspill til Mattilsynets høring om forslag til endring i Forskrift om 

vitamintilsetning mv. til næringsmidler 
 

Vi mener det bør gjøres endringer i vedlegg 3 for kategorien Kosttilskudd beregnet for 

voksne fra og med 18 år, for omega-3 fettsyrene EPA og DHA. Slik forskriften lyder nå er det 

ikke tillatt å tilsette noen «andre stoffer» til kosttilskudd for barn. Det bør gjøres unntak for 

EPA og DHA som også bør tillates til barn, eventuelt med justerte maksimumsnivåer. Inntak 

av disse essensielle fettsyrene kan gi positive helseeffekter, og kosttilskudd kan være en 

viktig kilde for barn som ikke inntar tilstrekkelige mengder gjennom kosten. En slik utvidelse 

av bruksbetingelsene til også å gjelde barn ansees å være trygt og ikke representere noen 

helsemessig risiko. 

 

 

Nedenfor følger en risikovurdering av langkjedede omega-3 fettsyrer og barn. 

 

SAMMENDRAG 

 

• Det er ingen toksikologiske problemer i forbindelse med inntak av eikosapentaensyre 

(EPA) og dokosaheksaensyre (DHA). 

• VKM konkluderer med at litteraturen som er gjennomgått i deres vurdering viser at 

det er mulig å oppnå positive helseeffekter i den norske befolkningen ved inntak av 

EPA og DHA inkludert tilskudd, uten nevneverdig risiko for negative helseeffekter fra 

disse fettsyrene. VKM sier også at den viktigste kilden til EPA og DHA for de som 

spiser lite eller ingen fisk er kosttilskudd. 

• Spedbarn som ammes kan få i seg opp til 315 mg DHA per dag via morsmelk.  

• Matvarer som laks og makrell i tomat er anbefalt også til barn, og inneholder EPA og 

DHA i mengder som bør kunne tillates i kosttilskudd. 

• Ny Mat med innhold av EPA og DHA kan anbefales til personer under 18 år. 

• Det finnes andre Europeiske land som har øvre grenseverdier for inntak av EPA og 

DHA med nivåer tilsvarende de norske, men ingen av disse landene har en nedre 

grense på 18 år for inntak av kosttilskudd med disse fettsyrene. 

 

 

INNLEDNING 

 

Omega-3-fettsyrer er betegnelsen på en familie av flerumettede fettsyrer som alle har én 

dobbeltbinding på karbonatom nummer tre fra hydrokarbonenden, den posisjonen i 

hydrokarbonkjeden som kalles ω-3 (omega-3).  

 

Ernæringsmessig sett, er alfalinolensyre (ALA), eikosapentaensyre (EPA) og 

dokosaheksaensyre (DHA) de viktigste omega-3 fettsyrene. 

 

De langkjedede omega-3 fettsyrene EPA og DHA har en rekke viktige funksjoner i kroppen. 

De inngår i cellemembraner hvor de har og påvirker mange funksjoner, som bl.a. er viktige 

for normal utvikling og funksjon av hjerne, hjerte og syn. DHA er en viktig strukturell 

komponent i hjernevev og sentralnervesystemet. 

 

Kroppen kan ikke selv syntetisere EPA og DHA fra bunnen. Den kan i tillegg i svært liten 

grad omdanne ALA til EPA og DHA, og vi er derfor avhengig av å få disse tilført via kosten.  
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De vegetabilske omega-3-fettsyrene (bl.a. ALA) som finnes i bl.a. raps, linfrø- og soyaolje 

har ikke de samme dokumenterte helseeffektene som marine langkjedede omega-3-

fettsyrer. Helsedirektoratet anbefaler derfor at man bør spise fisk til middag to til tre ganger i 

uken, og gjerne bruke fisk som pålegg. Rådet tilsvarer totalt 300-450 gram ren fisk i uken, og 

minst 200 gram bør være fet fisk som laks, ørret, makrell eller sild da disse artene 

inneholder mest omega-3 fettsyrer. 

 

Viktigheten av å få i seg nok langkjedede omega-3 fettsyrer reflekteres i følgende godkjente 

helsepåstander: 

• DHA bidrar til å opprettholde normal hjernefunksjon 

• DHA bidrar til å opprettholde normalt syn 

• EPA og DHA bidrar til hjertets normale funksjon 

 

Helsedirektoratet anbefaler også at gravide bør oppfordres til et variert kosthold med grove 

kornprodukter, grønnsaker, frukt og bær, magre meieriprodukter, fisk, bønner, linser, erter 

og nøtter. Kvinner som spiser lite eller ikke noe fisk, kan anbefales tilskudd av omega-3-

fettsyrer tilsvarende 200 mg DHA per dag, for eksempel i form av tran eller algeolje. 

 

Helsedirektoratet sier også at det er viktig at ammende mødres kosthold inneholder nok fisk. 

Omega-3 fettsyren DHA er viktig for barnets utvikling av hjerne og syn og spedbarn må få 

denne i seg via morsmelken. Hvis mors kosthold ikke inneholder nok fisk, vil tilskudd av tran 

eller fiskeolje være nødvendig. 

 

Disse rådene reflekteres i følgende godkjente helsepåstander i relasjon til barns utvikling og 

vekst: 

• Mors inntak av dokosaheksaensyre (DHA) bidrar til normal utvikling av hjernen hos 

fostre og diende spedbarn. 

• Inntak av dokosaheksaensyre (DHA) bidrar til normal synsutvikling hos spedbarn 

som er inntil 12 måneder gamle. 

• Mors inntak av dokosaheksaensyre (DHA) bidrar til normal utvikling av øynene hos 

fostre og diende spedbarn. 

 

Barn er avhengige av jevn tilførsel av energi og næringsstoffer for å vokse og utvikle seg 

optimalt. Helsedirektoratet anbefaler et variert kosthold med mye grønnsaker, frukt og bær, 

grove kornprodukter og fisk, og begrensede mengder bearbeidet kjøtt, rødt kjøtt, salt og 

sukker. 

 

Barn, ungdommer og unge voksne spiser vesentlig mindre fisk enn voksne. 

Kostholdsundersøkelser viser at en stor andel av 4-, 9- og 13-åringer aldri eller sjelden 

spiser fisk eller annen sjømat. Unge kvinner er de blant de voksne som har det laveste 

inntaket både av fisk totalt og av fet fisk og fiskepålegg. Ut fra et helsemessig synspunkt er 

det gunstig om forbruket av fisk, både mager og fet fisk, øker i befolkningen. 

(https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ny-

sidestruktur/trygg-og-sunn-sjomat/kostholdsrad1/id2520270/) 

 

Selv de som spiser en god del fet fisk får i seg mindre omega-3 fettsyrer nå enn tidligere. En 

stor del av den fete fisken som inntas er oppdrettslaks, men denne kan imidlertid inneholde 

relativt lite omega-3 fettsyrer. Dette på grunn av at fôret i mindre og mindre grad er basert på  

 

https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ny-sidestruktur/trygg-og-sunn-sjomat/kostholdsrad1/id2520270/
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/fiskeri-og-havbruk/ny-sidestruktur/trygg-og-sunn-sjomat/kostholdsrad1/id2520270/
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marine kilder. Fisk syntetiserer ikke omega-3-fettsyrer; de får dem i seg ved å spise alger 

(mikroalger spesielt) og plankton. 

 

Da fiskeinntaket blant barn går ned, er det et klart behov for tilskudd av langkjedede omega-

3 fettsyrer. VKM sier også at den viktigste kilden til EPA og DHA for de som spiser lite eller 

ingen fisk er kosttilskudd (Evaluation of negative and positive health effects of n-3 fatty acids 

as constituents of food supplements and fortified food. VKM Report 2011: 14). 

 

 

RISIKOVURDERING 

 

Toksikologi 

 

Det er ingen toksikologiske problemer i forbindelse med inntak av EPA og DHA. 

Legemiddelet Omacor, med innhold av EPA og DHA, er godkjent til bruk i Norge og i andre 

land i Europa. 1 kapsel Omacor inneholder 460 mg EPA og 380 mg DHA. Den godkjente 

preparatomtalen til Omacor som baserer seg på en grundig gjennomgang av tilgjengelige 

data, sier som følger: 

 

Prekliniske data indikerer ingen spesiell fare for mennesker basert på konvensjonelle studier 

av toksisitet ved gjentatt dosering, gentoksisitet, karsinogent potensiale og 

reproduksjonstoksisitet. I tillegg indikerer prekliniske litteraturdata på sikkerhetsfarmakologi 

ingen fare for mennesker. 

(https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-08041.pdf) 

 

Safety 

 

EFSAs vurderinger 

 

EFSA Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies (NDA) utarbeidet i 2012 en 

risikovurdering av EPA og DHA (Scientific Opinion on the Tolerable Upper Intake Level of 

eicosapentaenoic acid (EPA), docosahexaenoic acid (DHA) and docosapentaenoic acid 

(DPA), EFSA Journal 2012; 10 (7): 2815). 

 

Risikovurderingen konkluderte med at langtids kliniske intervensjonsstudier i doser opptil 1 g 

per dag EPA og DHA ikke har rapportert uønskede effekter i relasjon til inntak av disse 

dosene. Den sier også at inntak av EPA og DHA i doser opp til 5 g per dag ikke øker 

risikoen for spontane blødninger, til og med hos personer med høy risiko for blødninger (eks. 

brukere av acetylsalisylsyre og blodfortynnende medikamenter).  

 

Panelet konkluderte imidlertid med at det ikke finnes tilstrekkelige data til å fastsette noen 

øvre inntaksgrense for noen befolkningsgruppe. 

 

Når det gjelder barn, sa de imidlertid følgende: 

Ved de inntaksnivåene som nå er observert, er ikke inntak av langkjedede omega-3 fettsyrer 

forbundet med uønskede effekter hos friske barn eller voksne. 

 

De norske inntaksnivåene som rapporten siterer, er som følger: 

 

https://www.legemiddelsok.no/_layouts/15/Preparatomtaler/Spc/0000-08041.pdf
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Gjennomsnittlig inntak av EPA, DHA og DPA fra mat og kosttilskudd for barn fra 4-9 år er 

300-400 mg per dag, og 95-persentilen er 1200-1400 mg per dag. 

 

Gjennomsnittlig inntak av EPA, DHA og DPA fra mat og kosttilskudd for barn på 13 år er 300 

mg per dag, og 95-persentilen er 1100 mg per dag. 

 

Panelet sier i tillegg at inntak av kosttilskudd som inneholder DHA i doser opp til 1 g per dag 

ikke medfører noen safety-bekymringer hos den generelle befolkningen som jo inkluderer 

barn. 

 

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin vurdering 

 

VKM foretok i 2015 en risikovurdering av EPA, DPA og DHA (Risk assessment of «other 

substances» - eicosapentaenoic acid, docosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid. 

VKM Report 2015:27). I rapporten understreker VKM at denne risikovurderingen omhandler 

de enkelte fettsyrene EPA, DPA og DHA hver for seg, og ikke blandinger av disse som man 

finner i f.eks. fiskeoljer og tran. For risikovurderinger av slike blandinger henviser de til 

EFSAs rapport som nevnt ovenfor eller VKM sin vurdering fra 2011. 

 

I 2011 gjennomførte VKM en vurdering av negative og positive helseeffekter ved omega-3 

fettsyrer (Evaluation of negative and positive health effects of n-3 fatty acids as constituents 

of food supplements and fortified food. VKM Report 2011: 14). Denne inkluderte også data 

fra samme legemiddel som beskrevet under toksikologi. VKM skriver her at det ikke er 

beskrevet klart negative helseeffekter av EPA og/eller DHA som kan benyttes til å fastsette 

tolerable inntaksområder i den litteraturen som er gjennomgått. 

 

Vurderingen sier at den viktigste kilden til EPA og DHA for de som spiser lite eller ingen fisk 

er kosttilskudd. De gjennomsnittlige inntakene av EPA, DPA og DHA i ulike aldersgrupper 

uten kosttilskudd er 100 mg – 600 mg per dag, og med kosttilskudd 300 mg – 900 mg per 

dag. 

 

VKM konkluderer med at litteraturen som er gjennomgått i vurderingen viser at det er mulig å 

oppnå positive helseeffekter i den norske befolkningen fra inntak av EPA og DHA, inkludert 

tilskudd, uten nevneverdig risiko for negative helseeffekter fra disse fettsyrene. 

 

Innhold i morsmelk  

 

Spedbarn får i gjennomsnitt 788 g morsmelk per dag med en variasjon fra 478 – 1356 g. 

(J.C. Kent et al. Volume and frequency of breastfeeding and fat content of breast milk 

throughout the day. Pediatrics 117 (2006): e387-e395). Morsmelk inneholder DHA, og 

innholdet av DHA avhenger av hvor mye DHA mor får i seg via kosten. Det er vist at 

innholdet av DHA i morsmelk kan variere fra 0,17 % til 1,40 % av det totale fettinnholdet. 

Basert på dette kan man estimere at spedbarn som kun ammes kan få i seg opp til 315 mg 

DHA per dag (E.L. Lien. Toxicology and safety of DHA. Prostaglandins, Leukotriens and 

Essential Fatty Acids 81 (2009): 125-132). Dette er da mer DHA enn hva man får i seg ved å 

ta en dagsdose Möller’s gelefisker (280 mg DHA). 
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Innhold i fisk og fiskeprodukter 

 

Ungkost 3 ble gjennomført høsten 2015 blant skoleelever i 4. og 8. klasse og viser at 

kostholdet blant dagens 9- og 13-åringer i Norge stort sett er i tråd med anbefalingene. 

Likevel er det fortsatt noen utfordringer: de har for høyt inntak av mettet fett og mat med 

tilsatt sukker, og de spiser for lite frukt, grønnsaker og fisk. For både 9-åringene og 13-

åringene var det gjennomsnittlige fiskeinntaket 24 gram per dag. Hos 9-åringene var det 8 % 

som hadde brukt kosttilskudd med innhold av omega-3 fettsyrer og hos 13-åringene var det 

11 % som hadde brukt slike kosttilskudd. 

 

Matvaretabellen sier at kokt oppdrettslaks inneholder 1,19 g EPA og 1,62 g DHA per 100 g. 

En porsjon fet fisk regnes fra 150 til 200 g. Et inntak av 24 gram fisk per dag tilsvarer da 286 

mg EPA og 388 mg DHA.  

 

Makrell i tomat inneholder ca. 1 g EPA og ca. 2 g DHA per 100 g ifølge Matvaretabellen. 1 

skive tilsvarer ca. 40 g makrell i tomat; noe som tilsvarer ca. 800 mg DHA og 400 mg EPA.  

 

For de som av ulike årsaker ikke ønsker å spise fisk, vil kosttilskudd med innhold av omega-

3 fettsyrer være et godt alternativ.  

 

Kliniske studier 

 

Som nevnt ovenfor konkluderer EFSA med at langtids kliniske intervensjonsstudier med 

EPA og DHA, alene eller i kombinasjon, i doser opp til ca. 1 gram per dag har generelt sett 

ikke rapportert noen bivirkninger relatert til inntak av EPA log DHA i disse dosene (EFSA 

Journal 2012; 10(7):2815). 

 

Det er publisert større studier etter dette. Den største av disse var VITAL-studien hvor 25871 

deltagere fikk enten 460 mg EPA og 380 mg DHA eller placebo, halvparten hver med en 

median oppfølging på 5,3 år (J.E. Manson et al. Marine N-3 Fatty Acids and Prevention of 

Cardiovascular Disease and Cancer. N Engl J Med 2019; 380:23-32). Det var ingen 

forskjeller mellom gruppene som fikk EPA og DHA og placebo med hensyn bivirkninger, se 

tabellen nedenfor. 
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Det er ikke gjennomført så veldig mange kliniske intervensjonsstudier med EPA og DHA på 

barn. Noe av det som er gjennomført er på barn med ADHD eller DCD (Developmental 

Coordination Disorder).  

 

Bloch og Qawasmi gjennomførte en metaanalyse av 10 studier på barn med ADHD (M.H. 

Bloch and A Qawasmi. Omega-3 Fatty Acid Supplementation for the Treatment of Children 

with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptomatology: Systematic Review and Meta-

Analysis. J Am Acad Child Adolesc Psychiatry 2011 October; 50(10): 991-1000). 699 barn 

med en gjennomsnittsalder fra 7-12 år var inkludert i analysen, og varigheten av studiene 

var i de fleste tilfellene 3-4 mnd. EPA-dosene som ble benyttet varierte fra 0-750 mg per dag 

mens DHA dosen varierte fra 0-480 mg per dag. Eventuelle bivirkninger ble ikke beskrevet 

separat, men forfatterne anga at studiene viste ingen spesielle bivirkninger som skulle føre til 

at slik behandling ikke burde gjennomføres. 

 

Ny Mat 

 

Ny mat reguleres ikke under Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre 

stoffer til næringsmidler, men i Forskrift om ny mat. Det vil si at det er tillatt å selge 

kosttilskudd med innhold av EPA og DHA til personer under 18 år så lenge ingrediensene 

som inneholder EPA og DHA er klassifisert som ny mat. Som vist nedenfor gjelder dette 

produkter som inneholder krillolje, algeolje eller calanusolje. Vi synes det er merkelig at 

disse to regelverkene ikke er harmonisert. Da ny mat som inneholder EPA og DHA kan 

selges til personer under 18 år, kan det ikke finnes data som tilsier at dette ikke er trygt. 

 

Krillolje 

Olje fra Euphausia superba (krillolje) er godkjent som Ny Mat ifølge Forordning (EU) 

2017/2470. Den er godkjent til bruk i kosttilskudd for befolkningen generelt i inntil 3000 mg 

EPA og DHA per dagsdose. 
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Algeolje 

Olje fremstilt av Schizochytrium sp. (algeolje) er godkjent som Ny Mat ifølge Forordning (EU) 

2017/2470. Den er godkjent til bruk i kosttilskudd for befolkningen generelt i inntil 250 mg 

DHA per dagsdose.  

 

Calanusolje 

Olje fremstilt fra Calanus finmarchicus (calanusolje) er godkjent som Ny Mat ifølge 

Forordning (EU) 2017/2470. Den er godkjent til bruk i kosttilskudd i doser inntil 2,3 g per 

dag. Ifølge spesifikasjonen i samme forordning skal oljen inneholde minst 3 % EPA og minst 

4 % DHA. 

 

 

ANDRE LAND I EØS-OMRÅDET 

 

Reguleringen av «andre stoffer» er i svært liten grad harmonisert i EØS. Noen land har laget 

nasjonalt regelverk, og andre land har laget veiledningslister. Det mest nærliggende vil være 

å sammenligne regelverket i Norge med tilsvarende regelverk i Danmark. Her er «andre 

stoffer» regulert av «Bekendtgørelse om tilsætning af visse andre stoffer end vitaminer og 

mineraler til fødevarer (BEK nr 726 af 28/05/2020)». Grenseverdiene i bekendtgørelsen for 

dagsdoser av EPA og DHA er nesten de samme som i Norge (tabellen nedenfor), men den 

store forskjellen er at Danmark ikke har noen nedre aldersgrense på 18 år. 

 

 Danmark Norge (over 18 år) 

EPA 1500 mg 1800 mg 

DHA 1050 mg 1300 mg 

EPA + DHA Ingen grenseverdi 5000 mg 

 

I og med at det ikke er noen aldersgrense i Danmark aksepterer Fødevarestyrelsen EFSAs 

risikovurdering fra 2012, som tilsier at inntak av langkjedede omega-3 fettsyrer ikke er 

forbundet med uønskede effekter hos barn ved de inntaksnivåene som er observert i 

kostholdsundersøkelser. 

 

Det er ingen andre nordiske land som har aldersbegrensninger for inntak av EPA og DHA. 

 

 

KONKLUSJON 

 

Omega-3 fettsyrene DHA og EPA er trygge for barn. Toksikologiske data indikerer ingen 

spesiell fare for mennesker, og risikovurderinger fra EFSA og VKM tilsier at man ikke har 

noen nevneverdig risiko for negative helseeffekter ved inntak av regulerte doser. 

 

 

 

 


