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Innledning
Mattilsynet gjennomgår for tiden viktige innsatsområder i form av områdeanalyser.
Områdeanalysen om kosttilskudd har som formål å identifisere Mattilsynets viktigste
forvaltningsmessige utfordringer når det gjelder kosttilskudd og noen tilgrensende
produktgrupper.
Tilstandsbeskrivelsen forsøker å beskrive kosttilskuddsmarkedet og Mattilsynets forvaltning
av dette per i dag. En tidligere versjon er sendt interessenter, som deltok på Mattilsynets
dialogmøte om kosttilskudd den 19. september 2011, til gjennomsyn med henblikk på å få
korrigert feil eller mangler, og for å få ytterligere innspill til videre strategiske diskusjoner.
Tilstandsbeskrivelsen vil danne utgangspunkt for diskusjoner våren og sommeren 2013 om
Mattilsynets forvaltning på innsatsområdet. Beskrivelsen publiseres på internett for alle som
måtte ha interesse av den.
Henvisninger i dokumentet, i form av tall satt i parentes, viser til litteraturlister til slutt i hvert
kapittel.
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1 Hva er kosttilskudd?
Kosttilskudd er næringsmidler som:




er beregnet til å supplere kosten
er konsentrerte kilder av vitaminer og mineraler eller andre stoffer med en
ernæringsmessig og/eller fysiologisk effekt
omsettes i ferdigpakket og dosert form, beregnet til å inntas i små oppmålte mengder

Mange av de samme stoffene som finnes i kosttilskudd finnes også naturlig i andre
næringsmidler, eller de kan være tilsatt. Når vitaminer, mineraler og/eller andre stoffer med
ernæringsmessig eller fysiologisk effekt tilsettes vanlige næringsmidler, brukes begrepet
”berikede næringsmidler”. Vi snakker kun om kosttilskudd når ingrediensene er konsentrerte
og produktet inntas i små doserte former.
Kosttilskudd er et supplement til normal kost og skal gi en ernæringsmessig og/eller en
fysiologisk virkning. Med ernæringsmessig virkning menes den virkningen næringsstoffer har
på kroppen. Kjente næringsstoffer er vitaminer og mineraler, aminosyrer og proteiner, fett,
fibre og karbohydrater. Fysiologiske virkninger omfatter alle effekter på kroppens normale
funksjoner og prosesser, som stoffskifte, sirkulasjon, temperaturregulering, osmotisk
regulering, immunforsvar, hormonsystem, nervesystem og psykofysiologi. Kosttilskudd kan
for eksempel ha en spesifikk virkning på vekt, benbygning, hud, hår, negler etc.
Slankepulver, måltidserstattere, energidrikker og ulike sportsprodukter markedsføres ofte
med en ernæringsmessig og fysiologisk effekt. Produktene kan også være et supplement til
kosten. De er imidlertid ikke beregnet til å inntas i små oppmålte mengder og er således ikke
å betrakte som kosttilskudd.

1.1 Grupper av kosttilskudd
Kosttilskudd kan inndeles i grupper basert på innholdsstoffer, tilberedningsform, eller
bruksområde. Basert på en inndeling på bakgrunn av innholdsstoffer, snakker vi om
følgende grupper av kosttilskudd






1.1.1

Vitaminer og mineraler
Kosttilskudd basert på marine oljer
Kosttilskudd basert på vegetabilske oljer
Pro- og prebiotika
Plantebaserte kosttilskudd (urter, planter og deres ekstrakter)
Andre typer kosttilskudd (og kombinasjoner av gruppene over)
Vitaminer og mineraler

I dag vet vi om 13 vitaminer som er livsnødvendige for mennesker. Fire av disse er
fettløselige (A, D, E og K) og ni er vannløselige. Fettløselige vitaminer kan lagres i kroppen.
Vannløselige vitaminer lagres ikke i kroppen. Blant de vannløselige hører B1, B2, B6, B12,
C, biotin, folsyre, niacin og pantotensyre. Mineralstoffer omfatter blant annet kalsium, krom,
kobber, jern, fosfor, jod, kalium, magnesium, mangan, molybden, selen og sink.
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1.1.2

Kosttilskudd basert på marine oljer

Kosttilskudd med marine oljer kan inneholde vitamin A og D, de umettede fettsyrene
eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA), som er såkalte omega-3-fettsyrer.
Marine oljer kan komme fra ulike kilder. Fiskeolje fremstilles av fet fisk, som sild, makrell, laks
og sardiner gjennom koking, pressing og sentrifugering. Tran er olje som fremstilles av lever
fra torsk og til dels sei. Øvrige marine oljer framstilles av for eksempel sel, krill, blekksprut og
raudåte. Olje finnes i konsentrert form som løsning i flaske eller i form av myke kapsler.
Antioksidanter blir vanligvis tilsatt oljen for å forhindre at den oksideres. Emulgator kan
tilsettes slik at vann og olje blander seg.
Det foregår en utstrakt produktutvikling når det gjelder marine oljer, se omtale i kap 2.2.1.
1.1.3

Kosttilskudd basert på vegetabilske oljer

En del vegetabilske frø og oljer, bl.a. linfrø, valnøtter, rapsolje og linfrøolje, har et visst
innhold av omega-3 i form av alfalinolensyre (ALA). Andre frø og oljer, bl.a. sesamfrø og
sesamfrøolje, maisolje, solsikkeolje og soyaolje, inneholder mer omega-6. Vegetabilske oljer
produseres gjennom oljepressing. Man skiller mellom varm- og kaldpresset olje. Ved
varmpressing rengjøres først oljeplantenes frø, deretter omdannes de til flak som varmes
opp til omkring 50–60 grader. Oljen skilles ut når frøene presses. Etter pressingen er det litt
olje igjen i frømassen som kan utvinnes ved ekstraksjon. Det er tillatt å bruke
ekstraksjonsbensin (heksan) til utvinning av fett fra oljefrø. Basert på toksikologisk vurdering
av EUs vitenskapelige råd er maksimal tillat restmengde av løsningsmiddel i olje 1 mg/kg.
Oljen rengjøres slik at den skal smake godt og holde seg lenge. Under rengjøringen fjernes
lukt- og smaksstoffer, og fargen blir klar.
Ved kaldpressing varmes ikke frøene opp, de blir bare presset. Vanligvis renses ikke
kaldpresset olje ytterligere, og derfor har slik olje en veldig kraftig smak. Ellers skiller den seg
lite fra vanlige oljer.
Også vegetabilske oljer blir tilsatt antioksidasjonsmidler for å forhindre at oljen oksideres.
1.1.4

Probiotika

Probiotika inneholder levende mikroorganismer, De vanligste organismer som brukes i
probiotiske preparater er Lactobacillus spp. og Bifidobacterium spp. Andre organismer som
også brukes, er Enterococcus og Streptococcus spp. og gjærtypen Saccharomyces
boulardii.
Probiotika finnes både i fermenterte (gjærede) soya- og melkeprodukter, og i kosttilskudd i
form av tabletter, kapsler og pulver.
Produksjon av bakterier til kosttilskudd innebærer fermentering (dyrking) og frysetørring i
laboratoriemiljø. Det frysetørrede pulveret kan deretter fylles på harde kapsler eller presses
til tabletter.
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1.1.5

Prebiotika

Prebiotika er ufordøyelige karbohydrater (visse typer fiber f.eks. fructo-oligosakkarider (FOS)
og inulin) som kan stimulere til vekst av gunstige bakterier som finnes i tykktarmen, og
resulterer i en forbedring av helsen. Prebiotika går ufordøyd gjennom fordøyelsessystemet
helt til de kommer til tykktarmen der de probiotiske bakteriene kan nyttiggjøre seg av dem.
Prebiotika finnes naturlig i f.eks.bananer, havre, jordskokk, skorsonnerrot, løk, purre,
asparges og sikorisalat. Frukto-oligosakkarider og inulin kan utvinnes fra disse kildene og
tilsettes andre matvarer. Kosttilskudd med probiotika tilsettes ofte prebiotika for å gi en bedre
effekt
1.1.6

Plantebaserte kosttilskudd

Ved produksjon av kosttilskudd som inneholder planter, brukes det hovedsakelig ekstrakter,
men også noe tørkede urter i pulverform. Ekstraktene kan fremstilles på mange ulike måter
og ved hjelp av forskjellige løsningsmidler. Ofte fordampes løsningsmiddelet slik at man står
igjen med et tørrekstrakt som kan brukes ved produksjon av kapsler og tabletter. Valget av
løsningsmidler er basert på hvilken type substanser det er behov for, og hvilke andre
substanser som finnes i planten. Ved å variere valget av løsningsmidler er det mulig å
konsentrere de ønskede substansene samtidig som forekomsten av uønskede stoffer
reduseres. Et begrep i denne sammenhengen er råstoff-ekstraktforholdet (DER), det vil si
forholdet mellom plantemateriale og ekstrakt.
1.1.7

Andre typer kosttilskudd

Produsenter av kosttilskudd er svært innovative når det gjelder råstoff som kan inngå som
ingredienser i et kosttilskudd, og det pågår stadig produktutvikling i forhold til nye
produkttrender. Eksempler på ingredienser som kan inngå i kosttilskudd:



Rester fra sjømatproduksjon som rekeskall (kitosan), haibrusk, muslinger, gelatin fra
fiskeskinn og-bein, fiskemelke
Råvarer/restprodukter fra landdyr: råmelk, hoppemelk, edlere deler av reinsdyr,
propolis, dronninggele, gelatin

1.2 Kosttilskudd – ulike tilberedningsformer
Kosttilskudd skal omsettes i ferdigpakket og dosert form beregnet til å inntas i små oppmålte
mengder; som for eksempel som pulver, tabletter, brusetabletter, kapsler eller flytende
preparater.
Tilberedningsform velges ut i fra aktive ingredienser. Dersom ingrediensene først og fremst
er fettløselige, velges myke kapsler, mens harde kapsler eller tablettform kan være
alternativer dersom de aktive ingrediensene er vannløselige eller uløselige i olje.
Produksjonen av ulike typer kosttilskudd er beskrevet av Svensk Egenvård (1).
Pulver er den enkleste beredningsformen og er utgangspunkt for de andre
beredningsformene. Pulver inneholder en eller flere aktive ingredienser med eller uten
tilsetningsstoffer og er ved behov tilsatt farge- og/eller smaksstoffer. Partikkelstørrelse, form
og tetthet er med på å gi pulveret dets fysiske egenskaper.
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Tabletter er den mest vanlige doseringsformen for kosttilskudd. Tabletter produseres
gjennom komprimering i en tablettmaskin der pulver eller granulat presses sammen av to
stanser. I tillegg til den aktive ingrediensen, kan tablettene inneholde følgende:







fyllstoff for å sikre en passe stor tablett, for eksempel laktose
bindemiddel for å holde tabletten sammen, for eksempel gelatinløsning
glidemiddel som skal få pulverblandingen til å flyte lett, for eksempel talkum
sprengmiddel som skal få tabletten til å løse seg opp i magesekk eller tarm, for
eksempel stivelse eller mikrokrystallinsk cellulose
smaksstoffer, for eksempel sukker eller syntetiske aroma stoffer
drasjeringsstoffer som gjør det enklere å svelge tabletten eller som beskytter
følsomme substanser

Det er viktig å oppnå en jevn fordeling av aktive ingredienser for å sikre et reproduserbart
produkt og å overholde merkekravene. Det kan være nødvendig med granulering for å oppnå
dette.
Tabletter blir ofte drasjert (overflatebehandlet). Dette gjøres av følgende årsaker:







øke holdbarhetstiden og beskytte følsomme substanser
skjule ubehagelig smak og lukt
forhindre inkompatibiliteter
forbedre tablettenes flyt gjennom emballasjelinjen og hindre støvdannelse
gjøre tablettene enklere å svelge
kontrollere oppløsningshastigheten

Brusetabletter er laget for oppløsning i vann og gir dermed raskere virkning enn ordinære
tabletter. De viktigste ingrediensene i en brusetablett er foruten den aktive ingrediensen,
natriumbikarbonat og sitronsyre som begge bidrar til brusereaksjonen. Det er vannet som
starter en syre-base-reaksjon i brusetabletten. Det er derfor svært viktig at disse tablettene
produseres og oppbevares i et tørt miljø da de er hygroskopiske og kan absorbere
tilstrekkelig med væske til å starte nedbrytningsprosessen dersom de ikke pakkes skikkelig.
Harde kapsler lages ofte av gelatin, men også stivelse og cellulose, og er vanligvis tilsatt
fargestoffer. Kapslene er todelt og fylles med et pulver eller granulat med den aktive
ingrediensen.
Myke kapsler består ofte av gelatin og benyttes til flytende og halvfaste stoffer, for eksempel
fiskeoljer. Kapslene beskytter mot lys og oksygen og forlenger holdbarheten. Myke kapsler
produseres og fylles med aktive virkestoffer i en og samme operasjon.
Flytende preparater er homogene blandinger av en eller flere substanser som er oppløst i
et løsningsmiddel. Denne formen brukes for å gi økt biotilgjengelighet eller for å gjøre
produktet mer lettsvelget. Dette er en utfordrende produktgruppe med tanke på kjemisk og
mikrobiologisk stabilitet, samt organoleptiske egenskaper.
Produktene tilsettes, i tillegg til aroma, også konserveringsmidler for å oppnå mikrobiologisk
stabilitet.
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Andre former: I den senere tid har vi sett at også tyggegummi og sukkertøy/drops tilsettes
ulike virkestoffer (for eksempel vitaminer, koffein og guarana) og omsettes som kosttilskudd.
Vi ser tendenser til at man i deler av bransjen ønsker å omsette stadig flere typer
næringsmidler som kosttilskudd, for å kunne omgå kravet (og kostnaden) om å søke
Mattilsynet om tillatelse til å berike et næringsmiddel med vitaminer, mineraler eller
aminosyrer.

Litteratur referert i dette kapittel
1) Svensk Egenvård (2009). Säkra kosttilskott till konsument - Svensk Egenvårds
branschriktlinje för egenkontroll och faroanalys, enligt EG 852/2004. Tilgjengelig fra:
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelsforetag/branschriktlinjer/Sakra_kosttillskott
_till_konsument_oktober_2009_slutversion.pdf

10

2 Kosttilskudd eller legemidler
Kosttilskudd og legemidler reguleres av ulike lovgivninger, men i praksis er ikke
grensegangen mellom kosttilskudd og legemidler alltid klar. Kosttilskudd omsettes i likhet
med legemidler i dosert form (tabletter, kapsler, etc.), og kan inneholde samme stoffer og
planter som inngår i legemidler. Det kan derfor være uklart om et produkt skal reguleres som
kosttilskudd under næringsmiddellovgivningen, eller som legemiddel under
legemiddellovgivningen. Slike produkter omtales ofte som gråsoneprodukter, eller
«borderline»-produkter. Det må avgjøres sak for sak hvilken lovgivning som gjelder.

2.1 To grunnlag for klassifisering av legemidler
Statens legemiddelverk forvalter legemiddelregelverket i Norge, og avgjør om et produkt skal
anses som et legemiddel på bakgrunn av legemiddeldefinisjonen. Legemidler er definert i
legemiddelloven (1), og definisjonen er utdypet i legemiddelforskriften (2):
Et legemiddel er ethvert stoff, droge eller preparat som
1) utgis for å være egnet til å forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller
smerter, eller påvirke fysiologiske funksjoner hos mennesker eller dyr; eller
2) kan anvendes eller gis til mennesker eller dyr for å gjenopprette, endre, eller påvirke
fysiologiske funksjoner gjennom en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning,
eller for å påvise sykdom

Det er altså to grunnlag for å vurdere om et produkt er legemiddel – enten fordi produktet har
en funksjon, eller egenskaper, som tilsier at det er legemiddel, eller fordi det presenteres
som et legemiddel (omsettes med medisinske påstander).
Når et produkt anses som legemiddel, må det søkes om markedsføringstillatelse fra Statens
legemiddelverk før produktet kan omsettes.
Legemiddeldefinisjonen er felles i EØS-området1. Men tolkningen av legemiddeldefinisjonen
gjøres av de enkelte EØS-landene, og den er svært skjønnsmessig. Direktiv 2004/27/EF (3)
innførte en mer presis legemiddeldefinisjon i legemiddeldirektivet. Formålet var å tydeliggjøre
skillet mellom legemidler og tilgrensende produkter. Definisjonen ble presisert ved at et
medisinsk produkt kan ha immunologiske og metabolske egenskaper i tillegg til de
farmakologiske egenskapene.
Det har etter hvert utviklet seg praksis fra EU-domstolen som skal sikre en mer enhetlig
praksis i medlemslandene. Omfanget av rettspraksis på dette området gjenspeiler at de
vurderingene som gjøres på nasjonalt nivå er kompliserte, og at det er vanskelig å skape en
enhetlig klassifisering av legemidler. Det er mulig at forskjellige land kommer til ulike resultat
ved klassifisering av produkter.

1

Legemiddeldirektivet (2001/83/EF) med endringer (direktiv 2004/27/EF og 2004/28/EF) er
innarbeidet i det norske legemiddelregelverket.
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Definisjonen av legemiddelprodukt ved presentasjon er tilsiktet en bred tolkning, for å
beskytte forbrukerne mot produkter som ikke er så effektive som de framstilles som.
Definisjonen av legemiddelprodukt ved funksjon er derimot ment å dekke produkter som har
vitenskapelig dokumentert farmakologisk effekt, og som er designet for å behandle, korrigere
eller modifisere fysiologiske effekter ved å utøve en farmakologisk, immunologisk eller
metabolsk virkning. Et produkt som inneholder et stoff som har fysiologisk effekt, kan ikke
automatisk klassifiseres som et medisinsk produkt ved funksjon med mindre myndighetene
har grundig vurdert hvert enkelt produkt – og spesielt tatt i betraktning det produktets
spesifikke farmakologiske, immunologiske eller metabolske egenskaper, i den grad de kan
fastsettes ut fra tilgjengelig vitenskapelig kunnskap.
Et produkt kan ikke anses som et medisinsk produkt dersom det ut fra en vurdering av
sammensetningen – inkludert innholdet av aktive stoffer – og dersom det brukt som forutsatt,
ikke er i stand til i vesentlig grad å behandle, korrigere eller modifisere fysiologiske
funksjoner ved å utøve en farmakologisk, immunologisk eller metabolsk virkning (4). Dette
kan innebære at et stoff kan inngå i et produkt i en mengde og klassifiseres som legemiddel,
mens en lavere dose av stoffet i produktet ikke medfører klassifisering som legemiddel.
Et produkt uten farmakologisk virkning kan klassifiseres som legemiddel dersom det
markedsføres med påstander om medisinsk effekt. Klassifisering (5) gjøres på bakgrunn av
en helhetsvurdering, hvor både produktets form (legemiddellignende form) og de påstander
som benyttes, vil stå sentralt.

2.2 Forvaltningen i Norge
Før 2008 var norsk forvaltning slik at næringsmidler som inneholdt stoffer og planter som var
klassifisert som legemidler2 i utgangspunktet alltid falt inn under legemiddeldefinisjonen,
uavhengig av hvilke påstander som fulgte produktet eller hvilken form produktet hadde.
Uklassifiserte planter ble definert som legemidler inntil klassifiseringen var fullført. I praksis
var disse produktene forbudt å omsette, fordi det ikke er tillatt å omsette legemidler uten
markedsføringstillatelse.
EU-domstolens fortolkning legger til grunn at ved vurderingen av om et produkt er et
legemiddel på grunn av funksjon, må nasjonale myndigheter foreta en konkret vurdering i
hvert enkelt tilfelle ut fra en samlet bedømmelse av alle produktets egenskaper, spesielt
sammensetningen, farmakologiske, immunologiske eller metabolske egenskaper,
anvendelsesområde, produktets utbredelse, hvilken kjennskap forbrukerne har til produktet
og den risikoen bruken av produktet kan medføre.
Helse- og omsorgsdepartementet konkluderte i 2008 med at generell klassifisering av
produkter utelukkende på bakgrunn av innhold av stoffer fra legemiddellisten, er i strid med
EU-domstolens fortolkning. Norsk praksis for klassifisering av legemidler etter funksjon ble
derfor endret. Legemiddel- og urtelisten kan ikke automatisk benyttes til å klassifisere
produkter som legemidler. Det må derimot foretas en konkret vurdering av hvert enkelt
produkt som er i tråd med de momentene som er fastlagt gjennom domstolpraksis.
2

Forskrift 27. desember 1999 om legemiddelklassifisering lister opp stoffer, droger og preparater som
er klassifisert som legemidler, og består av legemiddellisten, urtelisten og unntakslisten.
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Endringen i klassifiseringspraksis har medført en større «gråsone» mellom legemidler og
næringsmidler. I motsetning til slik det var tidligere, er det ikke gitt om det er Mattilsynet eller
Statens legemiddelverk som har forvaltningsansvaret for et enkelt produkt før det er
klassifisert. Endringen i forvaltningspraksis har ført til en større uforutsigbarhet om
legemiddelloven eller matloven gjelder for et produkt.
At klassifiseringen må gjøres etter en konkret helhetsvurdering sak for sak i stedet for en
automatisk klassifisering av produkter ut i fra lister over stoffer som tidligere, innebærer en
langt mer komplisert og ressurskrevende forvaltning særlig for Statens legemiddelverk, men
også for Mattilsynet.
Det er Statens legemiddelverk som har ansvar for å avgjøre om produkter er å anse som
legemidler. Dersom Legemiddelverket klassifiserer produktet som et ikke-legemiddel, er det
næringsmiddellovgivningens bestemmelser som gjelder for kosttilskudd.
Fordi stoffene som er oppført på legemiddel- og urtelisten før 2008 automatisk var forbudt i
næringsmidler via legemiddellovgivningen i Norge, har det ikke vært nødvendig å fastsette
egne forskrifter for å sikre helsemessig trygg bruk av disse stoffene og plantene, slik det er
gjort i flere EU-land. Eksisterende regelverk (6,7) regulerer likevel til en viss grad bruk av de
aktuelle stoffene (se også kapitlet om regelverk).

2.3 Planter i legemidler og kosttilskudd
Plantebaserte legemidler har ett eller flere virkestoffer som består av plantemateriale. De
deles inn i plantebaserte legemidler med veletablert bruk og tradisjonelle plantebaserte
legemidler.
For plantebaserte legemidler med veletablert bruk må det foreligge kliniske studier av
produktet (eller av lignende produkter som har vært på markedet minst ti år). Denne typen
legemidler skal oppfylle de samme kravene som gjelder for andre legemidler.
Tradisjonelle plantebaserte legemidler skal oppfylle de samme kravene som gjelder for andre
legemidler, men de har reduserte krav til dokumentasjon av effekt3. Tradisjonelle
plantebaserte legemidler må imidlertid vise til sikker bruk i minst 30 år forut for søknad,
herunder minst 15 år i EØS-området. Det kreves samme dokumentasjon av den
farmasøytiske kvaliteten som for et vanlig legemiddel. De medisinske effektene av
tradisjonelle plantebaserte legemidler baseres imidlertid bare på dokumentasjon av
tradisjonell bruk, og dette skal framkomme i merkingen av produktene.
Tradisjonelle plantebaserte legemidler må være egnet til egenbehandling. Det betyr at
legemidlet skal brukes til ”lettere” sykdomstilstander som ikke krever legekontakt. Det er kun
stoffer som kan tas gjennom munnen, påføres hud eller som brukes lokalt på slimhinner som
kan være tradisjonelle plantebaserte legemidler. Tradisjonelle plantebaserte legemidler skal
ikke være tilsatt rene kjemisk definerte, virksomme stoffer eller blandinger av slike stoffer.
Kosttilskudd kan inneholde de samme stoffer og planter som inngår i legemidler og
tradisjonelle plantelegemidler. Det vil være opp til hvert land å avgjøre hvilken lovgivning som
gjelder for hvert enkelt produkt.

3

Reguleres gjennom et eget EU-regelverk (direktiv 2004/24/EC) som ble gjennomført i
legemiddelforskriften 15. januar 2010.
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Som beskrevet ovenfor, kan tradisjonelle plantelegemidler omsettes med påstand om en
medisinsk effekt, så lenge det vises til at dokumentasjonen av den medisinske effekten bare
er basert på tradisjonell bruk. Kosttilskudd kan derimot ikke omsettes med medisinske
påstander, men må oppfylle kravene til helsepåstander i forordning om ernærings- og
helsepåstander for næringsmidler (8). Helsepåstander skal være dokumentert for å bli
godkjent, og EFSA vurderer den vitenskapelige dokumentasjon av stoffets sammenheng
med den påståtte helseeffekten etter «highest possible standard» - dette innebærer at det
skal foreligge humanstudier. Dokumentasjon om tradisjonell bruk alene anses ikke som
tilstrekkelig dokumentasjon for å godkjenne en helsepåstand. I praksis innebærer dette at
ingen av de 2000 innmeldte helsepåstandene om planter vil kunne godkjennes.
Godkjenningsprosessen for helsepåstander for planter er derfor satt på vent. Det pågår per
februar 2013 en diskusjon i EU om hvordan helsepåstander om planter skal håndteres i
framtiden, blant annet om hvilken dokumentasjon som skal legges til grunn. Inntil dette er
avklart, er noen av helsepåstandene4 fremdeles omfattet av en overgangsordning som
innebærer at de foreløpig ikke trenger godkjenning før bruk.

Litteratur referert i dette kapittel
1. Lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr. 132 § 2
2. Forskrift av 18. desember 2009 nr. 1839 om legemidler § 1-3
3. Direktiv 2004/27/EF
4. Sak C-140/07 Hecht-Pharma (prejudisiell sak henvist fra tysk domstol)
5. Forskrift 27 desember 1999 nr 15 om legemiddelklassifisering
6. Forskrift 26 februar 2010 nr 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre
stoffer til næringsmidler
7. Generell forskrift 8 juli 1983 nr 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler §
16 b
8. Forordningen om ernærings- og helsepåstander

4

Påstandene som omfattes av artikkel 13(1)(a) i påstandsforordningen
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3 Produksjon, omsetning og forbruk av kosttilskudd
Kosttilskuddsbransjen er preget av store omskiftninger og sammenslåinger. De samme
produktene går igjen i produktspekteret til flere virksomheter og selges via ulike salgskanaler.

3.1 Forbruk av kosttilskudd
Kosttilskudd brukes forskjellig i ulike deler av verden og i ulike land avhengig av tradisjoner
og kultur. En undersøkelse gjennomført av European Advisory Services (1) i 2006-2007 på
vegne av EU-kommisjonen fant svært store nasjonale forskjeller i omsetningen av
kosttilskudd, både når det gjelder omsetning per innbygger og hva slags kosttilskudd som
omsettes. Typisk for Storbritannia og de nordiske landene var en relativ høy omsetning av
fiskeoljer. Det er typisk norsk å ta tran. 30 % av de norske respondentene i en nordisk
undersøkelse (2) svarte at de tok tran, mot 2 % i de andre nordiske landene.
I en nasjonal kostholdsundersøkelse i 1997 (3) fant man at vitamintilskudd ble brukt
regelmessig eller av og til av 37 % av mennene og 59 % av kvinnene. Det var små forskjeller
i andelen brukere av vitamintilskudd i de ulike aldersgruppene. Tran ble brukt av 35 % av
mennene og 34 % av kvinnene. Andelen som tar tran var høyere blant de eldre. De med høy
sosial status eller sunne helsevaner for øvrig brukte oftere tran enn andre.
Synovates spisefaktaundersøkelser blant voksne i perioden 1999-2007 (4) viste at andelen
som brukte vitaminpiller tre ganger eller oftere i uken, ble redusert fra 36 % i perioden.
Andelen som tok tran tre eller flere ganger i uken, ble redusert fra 29 til 22 % i. Andelen som
tok tilskudd med lange flerumettede omega-3-fettsyrer (EPA, DHA), økte fra 22 til 35 %.
Blant vel 40.000 gravide kvinner i den norske ”mor og barn”-undersøkelsen fra 2008 (5) tok
81 % av kvinnene i undersøkelsen ett eller flere kosttilskudd.
I Ungkost-undersøkelsen i 2000 (6) ble det funnet at 27 % av 4-åringene, 20 % av 9åringene og 8 % av 13-åringene tok tran en eller flere ganger per uke. I Spedkostundersøkelsen fra 2006 blant 6 måneder gamle barn fant man at 80 % av spedbarna fikk
tran eller annet vitamin D-tilskudd daglig eller ukentlig.
Bruk av kosttilskudd som tran, vitaminer og mineraler har blitt en viktig del av norsk kosthold.
I mange tilfeller brukes slike kosttilskudd etter anbefaling fra lege eller terapeut. Vi har
imidlertid ikke de samme medisinske tradisjoner når det gjelder bruk av urter og
naturmedisin. I Norge brukes ofte plantebaserte kosttilskudd som selvmedisinering, som
tillegg til eller som alternativ til skolemedisin.
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3.1.1

Holdninger til bruk av kosttilskudd.

De fleste spurte forbrukerne i en nordisk undersøkelse om kosttilskudd (2) mente selv at de
har liten eller ingen generell kunnskap om kosttilskudd. Kvinner har generelt større
kjennskap til produktene enn menn. I gjennomsnitt kjente de norske respondentene til 18
forskjellige kosttilskudd. Undersøkelsen peker på at




Kvinner bruker flere kosttilskudd enn menn
Det er en klar positiv korrelasjon mellom treningsnivå og bruk av kosttilskudd
Mange oppgir et noe uregelmessig bruksmønster for kosttilskudd. Noen glemmer ofte
å ta kosttilskudd eller stopper forbruket i perioder når boksen går tom

Undersøkelsen peker også på ulike motiver for å ta kosttilskudd, f.eks.:






Bruk av omega-3 for å kompensere for lite fet fisk i kostholdet
Bruk av tran i vinterhalvåret for å kompensere for lite sollys
Følge anbefalinger om bruk av folattilskudd under svangerskap
Mange tar kosttilskudd for å være på den sikre siden.
Noen vektlegger hensyn som å bedre utseende, f. eks. friskere hud etc.

Flertallet (73 %) trodde det i framtiden vil være flere produkter på markedet. 31 % trodde at
kosttilskudd kom til å bli en viktig del av deres framtidige kosthold. Personer som var opptatt
av kosthold eller som hadde oppgitt at de hadde kunnskap om kosttilskudd, oppgav i større
grad enn andre at kosttilskudd i framtiden ville utgjøre en viktig del av deres kosthold og at
de trodde de ville øke sitt forbruk av kosttilskudd.
43 % av respondentene i undersøkelsen oppgav at de ville anvende kosttilskudd til å
forebygge sykdom. 34 % sa at de kom til å anvende kosttilskudd til behandling av
kroppslidelser. Det var korrelasjon mellom kunnskap om kosttilskudd og troen på bruk av
kosttilskudd til behandling av kroppslidelser. En høyere andel av de som forventet et høyere
forbruk av kosttilskudd oppga at de ville bruke slike produkter til behandling av lidelser.
Nasjonalt råd for ernæring (7) har utviklet kostråd, herunder bruk av kosttilskudd, for å
fremme folkehelsen og forebygge kroniske sykdommer i Norge. På tross av at kosttilskudd
ikke er medisin og at det ikke er lov å markedsføre tilskuddene med henblikk på å lindre eller
helbrede sykdommer, viser den nordiske undersøkelsen (2) at mange brukerne av
kosttilskudd bevisst ønsker å bruke kosttilskudd til behandling eller forebygging av lidelser.
Forbrukerne i undersøkelsen angir at de henter informasjon om kosttilskudd særlig fra
apotek og helsekostbutikker, men også fra internett, artikler i ukeblader og fra venner og
kollegaer. De har størst tillit til informasjon fra apotek, medisinsk ekspertise og myndigheter,
men henter likevel ikke mye informasjon fra de to sistnevnte kildene. Personer med høyere
utdanning stoler mer på informasjonen fra myndighetene enn personer med lavere
utdanning. Kvinner har sterkere søkelys på hva kosttilskuddene inneholder, og leser i større
grad innholdsdeklarasjoner enn menn.
Kvinner stoler langt mer på informasjon fra helsekostbutikker enn menn. Det ble også funnet
en korrelasjon mellom alder og tillit til informasjon fra helsekostbutikker. Yngre stoler mer på
informasjonen enn eldre.
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Flertallet av forbrukerne i undersøkelsen var skeptiske til kosttilskuddsbransjen. Det er likevel
særlig de forbrukerne som ikke bruker kosttilskudd selv som gir uttrykk for at de har minst
kunnskap om, og minst tillit til kosttilskudd og kosttilskuddsbransjen. Kun 21 % av
respondentene oppfattet bransjen som seriøs. 64 % oppfattet bransjen som useriøs.
Med hensyn til salgskanaler stoler forbrukerne mest på apoteker og helsekostbutikker, i noen
mindre grad dagligvarehandelen. Undersøkelsen viste at det var stor skepsis overfor salg via
internett, postordrefirma og telefonsalg.

3.2 Detaljomsetning
Den norske totalomsetningen av kosttilskudd i 2011 er av markedsanalysefirmaet GfK Norge
AS (8) estimert til 2,14 mrd. kr, ekskl. slankemidler.
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Figur 3-1
Totalomsetningen av kosttilskudd i Norge – Millioner kroner. Datakilde: Figuren bygger på
data fra analyser som GfK Norge AS (8) har utført for Bransjerådet for naturmidler.
* Data for andre kosttilskudd t.o.m. 2006 omfatter også slankemidler.

De viktigste utviklingstrekkene i omsetningen siden 1998 har vært:






Sterk økning i omsetningen av «andre kosttilskudd», hovedsakelig plantebaserte
produkter, fram til 2004. Denne utviklingen snudde imidlertid i årene 2007 – 2010,
men har tatt seg opp igjen i 2011
Betydelig økning i omsetningen av omega- 3. Økningen var 30 % fra 2010 til 2011.
Omsetningen av rene tran og vitaminer har holdt seg stabil gjennom hele perioden
Omsetningen av mineraler/vitaminer med mineraler økte gradvis frem til ca. 2006 –
2007, men ser ut til å ha gått litt ned i de senere årene
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Færre kjøpere, lavere volum pr innkjøp og lavere handlefrekvens forklarer omsetningssvikten
fra 2006 til 2010. Særlig personer med lav inntekt sviktet helsekostforretningene. Det er store
årlige variasjoner i omsetningen av andre kosttilskudd. Sistnevnte antar vi skyldes at det
stadig oppstår moteprodukter som selger godt noen få år.
Undersøkelsene foretatt for Bransjerådet for naturmidler (8) har pekt på en rekke
karakteristiske trekk ved omsetningen av kosttilskudd:
 Husstandene i de største byene bruker mer penger på kosttilskudd enn
gjennomsnittlig for hele landet
 I de største byene omsettes det relativt mer “andre kosttilskudd” (andre enn vitaminer,
mineraler og tran)
 Det selges relativt mer “andre kosttilskudd” til husstander uten barn under 16 år
 Det omsettes relativt mer mineraler til yngre forbrukere, med eller uten barn
 Omsetningen av tran og omega 3 er høyest for aldersgruppen 60+
YouGov Norway (2) har også sett på grensehandel med kosttilskudd. Blant de norske
respondentene oppga 98 % at de kjøpte kosttilskudd i Norge, 18 % i Sverige og 5 % i
Danmark.
Tollvesenet har de siste årene sett en eksplosiv utvikling i privatimport via postforsendelser.
Til tider inneholder tre av ti pakker legemidler eller kosttilskudd (9).
De viktigste salgskanalene for kosttilskudd er oppgitt i figur 3-2:
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De viktigste salgskanalene for kosttilskudd 2000 – 2010. Bygger på data fra GfK Norge

Dagligvarehandelen står for ca. 30 % av markedet for kosttilskudd og er den desidert
viktigste salgskanalen for vitaminer og tran. To engrosvirksomheter har anslagsvis 90-95 %
av leveransene av kosttilskudd til dagligvarebransjen.
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Apotekene har knapt 20 % av markedet for kosttilskudd. De har et bredere vareutvalg enn
dagligvarehandelen. Apotekene er særlig sterke i markedssegmentet mineraler/ vitaminer
med mineraler.
Omsetningen i helsekostforretninger skiller seg fra omsetningen via dagligvare og apotek
ved at de har langt høyere markedsandeler for «andre kosttilskudd», bl.a. plantebaserte
kosttilskudd. Helsekostbransjen presenterer seg som en del av alternativbevegelsen, som
har utviklet seg som en reaksjon på blant annet industrialisert landbruk og skolemedisin (10).
Bransjen består av to landsomfattende kjeder, samt mange frittstående butikker uten
kjedetilknytning. Flere har hjemmesider hvor det reklameres for produktene. De er ofte godt
representert i sosiale medier. Nettsalg utgjør en viktig del av omsetningen.
Noen parfymerikjeder omsetter kosttilskudd, andre ikke.
Det omsettes også en del kosttilskudd gjennom treningssentre og sportsbutikker. Hvor mye
er ikke kjent, men omsetningen av kosttilskudd utgjør kun en liten del av omsetningen i
sportsbutikker. Det er stor variasjon i utvalget av kosttilskudd hos de ulike treningssentrene.
Omsetningen av kosttilskudd via postordre og internett har tatt økende andeler av
kosttilskuddsmarkedet. Mange av postordre- og internettsidene baserer salget sitt på
abonnementsordninger. Det finnes nettbutikker i regi av store seriøse aktører og det finnes
useriøse nettsider hvor det selges produkter som ikke er i samsvar med regelverket, verken
når det gjelder innhold, merking, eller markedsføring.
Både private og kommersielle virksomheter selger kosttilskudd via nettsteder som finn.no,
zett.no etc. Det finnes også norske nettsteder som bevisst loser forbruker videre til
utenlandske nettsteder dersom de ønsker produkter som ikke er lovlige i Norge. Søk på
internett i forbindelse med Mattilsynets kosttilskuddsprosjekt i 2011 viste at internettmarkedet
for kosttilskudd er svært uoversiktlig med mange aktører. Den norske forbruker har tilgang til
tusenvis av både norske og utenlandske nettsteder.
Et oppslag i Aftenposten 24. mai 2012 viser til erfaringer som Apotek 1 har gjort med salg via
nettbutikk. Slankepiller, midler mot endetarmskløe, glidemiddel, sexhjelpemidler, soppkrem,
kondomer, graviditetstester og midler mot håravfall topper statistikken for de mest kjøpte
varene i nettbutikken. Samtidig er salget av de samme produktene stabilt ute i de fysiske
apotekene. Det kan tyde på at netthandel senker terskelen for kjøp av visse produkter.
Samtidig tror Apotek 1 at nettbutikker gjør kjøp av legemidler og helsekostprodukter lettere
for menn. Det er fortsatt mest kvinner som drar innom apotekene, mens på nett ser de en
jevnere fordeling mellom kvinner og menn. Mange synes trolig at det er mer komfortabelt å
handle pinlige og mer private artikler på nett enn å gå i butikk. Apotek 1 vurderer at årsaken
kan være at folk ønsker diskresjon, kanskje spesielt hvis man bor på små steder hvor alle
kjenner alle.
Kosttilskudd er en særlig utsatt produktgruppe når det gjelder illegal og kriminell virksomhet.
Markedsføring over nettet er billig, og logistikken er ofte enkel i form av små volumer som
enkelt kan sendes med post. Det er relativt lett for de som måtte ønske å unndra seg
jurisdiksjon. Microsoft (11) har gjort en analyse av virksomhet på internett som genererer
uønsket spam, et utrykk for useriøs markedsføring på nettet. Farmasøytiske produkter er
blant de som kommer verst ut på nettet.
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Figur 3-3
Microsofts oversikt over ulike kategorier spam som er blitt stanset av selskapets filtre,
basert på data fra 600 millioner maskiner, første halvår 2011 (11).

Vi har relativt lite kunnskap om omsetning via frittstående dagligvarebutikker, terapeuter,
internett, postordre, telefonsalg, homeparties og direkte salg. European Advisory Services
(1) peker på at det store spekteret av salgskanaler gjør det svært vanskelig å samle gode
data og at det er stor sannsynlig at markedsundersøkelser underestimerer det totale
markedet. I en nordisk undersøkelse (2), svarte 18 % av de norske respondentene at de
handler kosttilskudd på internett, 10 % på postordre og færre ved telefonsalg, homeparties
og direkte salg. Undersøkelser foretatt av Bransjerådet for naturmidler tyder på at en-personhusholdninger i større grad handler kosttilskudd på postordre/internett enn andre.
Direktesalg (multilevel-marketing) eller oppsøkende salg foregår via temakvelder, seminarer,
dørsalg, gatesalg, telefonsalg, på messer osv. 22 ulike virksomheter står registrert som
medlemmer i Direktesalgsforbundet (jf. www.direktesalgsforbundet.no). Det er grunn til å tro
at det er store mørketall på dette området. Medlemmene i Direktesalgsforbundet omsatte i
2010 for 1,2 mrd. Av dette utgjorde produktgruppen helse og kosttilskudd 30 %. Det er også
denne produktgruppen som øker mest blant forbundets medlemmer, men det lar seg ikke
gjøre å skaffe tall for omsetningen på kosttilskudd alene.
Noen terapeuter (f.eks. homeopater, biopater, naturopater, naturterapeuter, heilpraktikere,
ernæringsterapeuter, akupunktører og kostholdsveiledere) selger kosttilskudd av type
multivitaminpreparater, urteprodukter og omega-3-tilskudd til sine brukere. De benytter seg
ofte av de samme leverandørene som leverer til helsekostbutikker og dagligvareforretninger.
Ifølge bransjen selv, har dette salget gått sterkt ned ettersom flere produkter etter hvert har
blitt tilgjengelig via helsekostbutikker og internett. Terapeutene setter nå ofte opp
behandlingsprogrammer med spesifikke produkter som kunden selv kjøper i
helsekostforretning. Enkelte terapeuter er tilknyttet representanter for multilevel-marketing.
Enkelte ”erotiske butikker” selger kosttilskudd i meget begrenset omfang. Produktene som
frembys er ”naturlige potensmidler” og lystøkende kosttilskudd. I tillegg til salg fra butikk
foregår hovedtyngden av omsetningen via nettsalg.
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3.3 Engrosomsetning
Det finnes i størrelsesorden 10-15 større grossister innenfor kosttilskuddsområdet. Det har i
de senere årene skjedd store endringer i bransjen med flere sammenslåinger. Grossistene
har i noen grad spesialisert seg mot ulike segmenter i markedet:






Apotekene med tre hovedleverandører
Dagligvarehandelen med to hovedleverandører
Helsekostkjedene med en rekke ulike leverandører
Sportsbutikkene med ulike leverandører
Andre leverandører med abonnementsordninger for privatpersoner

3.4 Import av kosttilskudd.
Mye av kosttilskuddene som omsettes på det norske markedet er importert. Det importeres
både råvarer til produksjon av kosttilskudd, ferdige kosttilskudd i bulk for pakking, og ferdig
emballerte kosttilskudd.
Mattilsynet har inntrykk av at nesten alt av urtebaserte ingredienser og ferdige kosttilskudd
basert på urter importeres fra Kina, enten direkte, via EØS eller fra et annet tredjeland.
Det er per i dag fire store importører av råvarer til kosttilskudd i Norge. Råvarer til omega-3produkter importeres i stor grad fra Sør-Amerika, og da særlig Peru og Chile. Fiskeolje
importeres også fra Marokko, i tillegg til akkarolje fra Korea og tunfiskolje fra Thailand.
Import av forbrukerpakninger med kosttilskudd skjer i første rekke fra EU/EØS, men også
tredjeland som f.eks. USA og asiatiske land.
Import av kosttilskudd skjer både i regi av kommersielle aktører og privatpersoner. De
kommersielle importørene spenner fra idealistiske enkeltmannsforetak som importerer ett
produkt, til store internasjonale konsern med et vidt spekter av produkter. Privat import av
kosttilskudd skjer både i form av grensehandel og bestillinger via utenlandske nettsider.
Mattilsynet har ingen fullstendig oversikt over antall kommersielle importører av kosttilskudd,
da disse kan være registrert under flere bransjekoder og tolltariffnumre, eller har unnlatt å
registrere seg. Det kan også være vanskelig å få oversikt over ansvarsforhold ved import, da
det kan være svært mange aktører inne i bildet for ett og samme parti. Figur 3-4 forsøker å
eksemplifisere hvor komplisert omsetning av enkelte kosttilskudd kan være. Navn er fingerte.
Eksempelvis kan privatpersoner bestille produkter via en norsk internettside, mens ansvarlig
for nettsiden bestiller varene fra utlandet. En transportør henter varene i eksportlandet og
registrerer godset. Varepartiet kan senere omregistreres til en annen virksomhet som kjører
det til sitt lager og fortoller varene på hver enkelt privatperson som har bestilt dem.
Det finnes heller ingen god oversikt over volumene som importeres, da det ikke er noen egen
tolltariffkode for denne type produkter. Kosttilskudd kommer inn under en rekke
tolltariffnumre, avhengig av hva det består av. Det foregår også noe bevisst feiltariffering for
å få lavere tollsatser på produktene. Eksempelvis kan urter til kosttilskudd tas inn som
krydder.
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Et forsøk på å eksemplifisere omsetning av et importert kosttilskudd i Norge

3.5 Produksjon av kosttilskudd i Norge
Selv om de fleste kosttilskudd som omsettes i Norge er importerte, finnes det likevel en rekke
produsenter spredt rundt i Norge. Mye av produksjonen er såkalt lisensproduksjon der noen
få virksomheter produserer for en rekke leverandører. Det er svært varierende i hvilken grad
disse produsentene er involvert i utviklingen av resepter og markedsføring. I noen tilfeller
skjer produksjon på grunnlag av en gitt resept fra oppdragsgiver. I andre i tilfeller utvikler
produsenten resepten på produktet for kunden.
Det er 27 virksomheter som er registrert hos Mattilsynet som produsenter av kosttilskudd. Ti
av disse er relativt store. Omtrent halvparten av produsentene er lokalisert i området rundt
Oslofjorden. Produksjon av tran og fiskeoljeprodukter foregår i første rekke på NordVestlandet. I mange tilfeller produseres kosttilskudd av de samme produsentene som
fremstiller legemidler.
Det finnes flere ulike former for “produksjon” av kosttilskudd basert på innkjøpte eller
egenproduserte råvarer. Dette er forsøkt eksemplifisert i figur 3-5.
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Figur 3-5

3.5.1

Produksjon av kosttilskudd

Raffinering av fiskeolje til humant konsum /Viktig råvareproduksjon i Norge

Den globale anvendelsen av marine oljer til humant konsum som «omega 3» og «functional
food» var i 2010 ca 180.000 tonn. Av dette ble ca 88.000 tonn videreforedlet i Europa, hvor
industrien i Norge har en ledende posisjon.
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Norske virksomheter med hovedaktivitet innen rensing, raffinering og/eller oppkonsentrering
av marine oljer illustreres i figur 3-6.

Figur 3-6

Lokalisering av norsk marin ingrediensindustri. Kilde: R. Richardsen, SINTEF (12).

Den totale produksjonsverdien på norsk marin ingrediensindustri var i 2010 på 5,9 mrd.kr
hvorav helsekostmarkedet sto for 68 %.
En stor andel av produksjonen av omega 3– produkter er basert på importerte oljer, i første
rekke ansjosolje fra Sør-Amerika (Peru og Chile) og Marokko. Råolje ankommer Norge i bulk
eller på fat. Etter raffinering/rensing behandles oljen på ulike måter. Oljen tappes deretter på
fat eller i store «tanker» og eksporteres til Europa og andre deler av verden for kapsling.
Norge har også en betydelig produksjon av omega 3 fra leverolje fra hvit fisk. Det pågår et
kontinuerlig arbeid i bransjen med å utvikle oljer fra f.eks. krill og raudåte. Fangst av krill
foregår blant annet fra norske fabrikkskip i Sørishavet. Krillolje har et stort innhold av marine
fosfolipider som er spesielt interessant som en videreutvikling av omega-3 markedet.
Det er stigende interesse i bransjen for bedre utnyttelse av norsk restråstoff. Det er særlig
aktuelt å utnytte fersk olje fra pelagisk avskjær, samt restråstoff fra lakse- og
ørretproduksjon.

3.6 Eksport av kosttilskudd
Norge eksporterer også kosttilskudd til både EU og resten av verden. Dette gjelder både
fiskeolje-produkter omega-3 og andre typer kosttilskudd. Mattilsynet har ingen oversikt over
hvilke produkter eller hvilket volum dette kan dreie seg om.
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3.7 Bransjerådet for naturmidler
Bransjerådet for naturmidler (BRN) er, i følge opplysninger på deres egen nettside
www.brn.no, et servicekontor for helsekostbransjen i Norge. BRN arbeider langsiktig og
overgripende med utdanning, produktkontroll, myndighetskontakter, policyspørsmål,
forbrukerinformasjon og internasjonale kontakter. BRNs målsetting er å skape tillit til
helsekostbransjens produkter og virksomhet.
BRN organiserer 24 leverandører og en produsent. Virksomheten finansieres via
medlemsorganisasjoner og egne prosjekt. BRN representerer bransjen ved politiske
høringer, kontakter med departementer, kontrollmyndigheter og Stortinget.
Bransjerådets visjon er at helsekost og naturmidler skal være en akseptert del av det
forebyggende helsearbeidet, akseptert av forbrukere som en naturlig del av deres daglige
kosthold, og anbefalt av helsevesenet. Rådet arbeider for øket forståelse for egenomsorg og
for å skape ressurser for forskning om alternative behandlingsformer, naturmidler,
naturlegemidler, kosttilskudd, helsekost m.m. med målsetting om at egenomsorg skal få sin
rettmessige plass i norsk helsevesen.
Bransjerådet driver en egen helsekostskole for bransjen og de som har lyst til å jobbe i
bransjen. I skrivende stund arbeider bransjerådet med utvikling av en norsk
bransjeretningslinje for egenkontroll og fareanalyse for kosttilskudd, tilsvarende svensk
bransjeretningslinje (13).
Bransjerådet for naturmidler har nylig etablert nettstedet helsekostopplysningen.no.
Nettstedet inneholder en database med informasjon om bivirkninger og interaksjoner mellom
planter og legemidler (14) og er ment for både ansatte i bransjen og kunder.
Databasen inneholdt per januar 2010 informasjon om 165 virkestoffer. Databasen bygger i
følge nettstedet på vitenskapelig dokumentasjon, herunder kvalitetskontrollerte oppslagsverk
og metaanalyser av flere enkeltstudier. Kildene for databasen er oppgitt.
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4 Risikobildet knyttet til produksjon, omsetning og bruk av
kosttilskudd
Ved produksjon, omsetning og bruk av kosttilskudd er følgende risikoer identifisert som de
mest relevante på Mattilsynets ansvarsområder:
1. Innhold av helseskadelige stoffer i kosttilskudd
2. Villedende markedsføring av kosttilskudd
3. Nye framvoksende risikoer (emerging risk)
4. Bruk av kosttilskudd i kombinasjon med legemidler

Kapitlet beskriver risikoer som har vært avdekket ved bruk av ulike typer kosttilskudd (se
kapittel 1.1). De beskrevne risikoene gjelder ikke alle typer kosttilskudd. Mange kosttilskudd
er sannsynligvis trygge å bruke.
Samtidig foreligger det utfordringer med å identifisere risikoer og helseskader som oppstår
ved bruk kosttilskudd. Det er ofte svært vanskelig å avdekke årsakssammenhengen mellom
inntaket av et helseskadelig kosttilskudd og en helseskade. Dette skyldes mange faktorer.
Det er blant annet vanskelig å spore langtidseffekter tilbake til kilden, det kan potensielt være
mange medvirkende årsaker til en aktuell helseskade, bidraget fra kosttilskuddet kan komme
i tillegg til inntak fra andre kilder og slik føre til et skadelig totalinntak. De fleste skadelige
tilsetninger i kosttilskudd avdekkes etter at personer har brukt produktene og fått bivirkninger.
Bivirkningsovervåkning har vist seg å være avgjørende for å kunne fange opp signaler om
skadevirkninger.

Positive virkninger ved bruk av ulike typer kosttilskudd er gjennomgående ikke beskrevet i
dette kapitlet. Intensjonen med kapitlet er å beskrive risikoer som vi vet kan oppstå.
Helsedirektoratet anbefaler et variert og sunt kosthold for å få i seg nok næringsstoffer, og
kosttilskudd er da unødvendig. For noen grupper i befolkningen uttaler direktoratet at det
likevel kan være nødvendig med kosttilskudd for å sikre næringsstoffinntaket (1). Personer
som ikke spiser fet fisk regelmessig anbefales å ta et daglig tilskudd av tran eller et annet
omega-3 tilskudd. De som ikke har et tilstrekkelig inntak av vitamin D, bør ta tran eller et
annet vitamin D-tilskudd daglig i perioder av året med lite sol. Eldre, personer med mørk hud
og andre som eksponeres lite for sollys bør ta et tilskudd på 10 µg vitamin D per dag. Alle
barn bør få tilskudd av vitamin D, enten i form av tran, vitamin D-dråper eller multivitamintilskudd. De som har et lavt energiinntak bør vurdere å ta et multivitamin-mineraltilskudd.
Kvinner i fertil alder bør ta folat hver dag fra en måned før forventet befruktning og
graviditetenes første 2-3 måneder. Dersom jernmangelanemi eller lav jernstatus er etablert,
kan jerntilskudd være nødvendig. Helsedirektoratet advarer mot å ta flere tilskudd som
inneholder samme næringsstoff, da høye inntak kan gi helseskader.
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4.1 Innhold av helseskadelige stoffer
Enkelte kosttilskudd kan inneholde stoffer i mengder som kan medførehelseskade. Det
samme stoffet kan imidlertid også inngå i både matvarer og drikkevarer, i kosttilskudd,
kosmetikk og legemidler. Selv om produktene enkeltvis kan være trygge, kan det totale
inntaket komme opp i helseskadelige mengder.
En helseskadelig effekt av et stoff kan være forskjellig avhengig av hvor lenge man utsettes
for stoffet. Stoffer kan medføre akutte helseskader, eller kan forårsake helseskade dersom
man får i seg en mindre mengde av stoffet over en lang periode (kronisk toksisitet). Det
samme stoffet kan også ha helsemessige fordeler i visse mengder og likevel være helsefarlig
i høye mengder.
Kosttilskudd kan inneholde helseskadelige mengder av
1) Stoffer med farmakologisk effekt
2) Planter, planteekstrakter og plantestoffer
3) Næringsstoffer og kroppsegne stoffer
4) Forurensende stoffer, tilsetningsstoffer og ekstraksjonsstoffer
4.1.1

Stoffer med farmakologisk effekt

Noen produkter som omsettes som kosttilskudd kan være tilsatt stoffer som har en
farmakologisk effekt. Slike produkter omsettes som kosttilskudd, men er mest sannsynlig å
anse som legemidler etter legemiddelloven (se kapittel 2).
Generelt virker legemidler ved å stimulere eller hemme fysiologiske prosesser. Fordi
biologiske prosesser ofte er de samme i ulike vev, får man vanligvis forutsigbare, men
uønskede effekter av legemidler fra andre organsystemer, altså bivirkninger (2). En
bivirkning er en skadelig og utilsiktet virkning av et legemiddel. For godkjente legemidler
aksepteres det at det oppstår skadelige effekter dersom den positive effekten til legemidlet
oppveier for bivirkningen. Legemidler reguleres imidlertid strengt for å minimere
helserisikoen. Pasienter/personer som må bruke medisiner er som oftest oppmerksomme på
at disse kan gi bivirkninger. Det utvises derfor som regel forsiktighet ved bruk av legemidler.
Når det gjelder kosttilskudd derimot, oppfattes disse vanligvis som trygge.
Mattilsynet har gjentatte ganger avdekket ulovlig innhold av stoffer med farmakologisk effekt i
kosttilskudd både ved ordinært tilsyn, i analyseprosjekter og i tilsynskampanjer (se nærmere
omtale i kapittel 7 om tilsyn og regelverksetterlevelse). Slike kosttilskudd har også gjentatte
ganger blitt avdekket ved aksjoner mot postpakker sendt til Norge (se omtale i kap 7).
Gjennom det europeiske RASFF-systemet (3) og andre meldesystemer har det i perioden
2008-2011 vært rapportert om et økende antall tilfeller av innhold av ulovlige stoffer med
farmakologisk effekt i kosttilskudd, spesielt i potensmidler og slankemidler.
Svært ofte er det kosttilskudd som markedsføres å virke potensfremmende, slankende,
smertestillende eller energigivende som ulovlig er tilsatt stoffer med farmakologisk effekt, og
uten at dette framkommer i merkingen. Men det finnes også eksempler på at andre typer
kosttilskudd ulovlig tilsettes stoffer med farmakologisk effekt.
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Denne type falske og ulovlige kosttilskudd inneholder ofte ulike planter eller planteekstrakter
og markedsføres som 100 % naturlige. Forbrukerne tror de bruker et ufarlig naturprodukt,
men eksponeres for ulovlig tilsatte stoffer med farmakologisk effekt uten at de vet om det.
Produktene kan gi alvorlige bivirkninger, og de helseskadelige effektene blir spesielt farlige
siden man ikke kjenner årsaken til symptomene/skadene og at det dermed som regel vil
være vanskelig å gi riktig behandling. Det er ofte svært problematisk å avdekke
årsakssammenhengen, både fordi innholdsstoffene ikke framgår av pakningen og fordi
pasienten ikke opplyser om inntak av kosttilskudd siden det oppfattes som naturlig og ufarlig.
I mange av de avdekkede tilfellene er det tilsatt analoge stoffer. Dette er stoffer med
tilnærmet lik kjemisk struktur som et stoff med farmakologisk effekt, men hvor det er gjort
små forandringer. Virkninger og bivirkninger for disse analoge stoffene er ukjent. Stoffenes
endrede struktur gjør dem vanskelige å påvise ved analyse.

4.1.1.1 Potensmidler
I prosjektet ”Legemiddelstoffer i kosttilskudd” i 2007 (se 7.4.3) ble det påvist innhold av
ulovlige stoffer med farmakologisk effekt i en fjerdedel av de analyserte kosttilskuddene
(markedsført som potensfremmende, oppkvikkende og slankende). Ingen av stoffene var
merket på pakningene. Det ble påvist svært høye mengder av potensfremmende stoffer i tre
av kosttilskuddene. Dette kan utgjøre en alvorlig helsefare, spesielt for pasienter med
hjertesykdom.
Tilsynskampanjen i 2011 (se omtale i 7.4.4) avdekket innhold av potensmidler i en tredel av
de analyserte kosttilskuddene, uten at dette var merket. Det har i tillegg vært avdekket
enkelte saker i Norge hvor personer har fått helseskader og har trengt legebehandling etter
inntak av kosttilskudd med ulovlige potensfremmende stoffer, eller analoger, uten at det
framgikk av merkingen (4, 5).
Sildenafil (virkestoffet i Viagra), tadalafil og lignende potensfremmende stoffer kan gi
alvorlige bivirkninger ved uriktig bruk, og er spesielt helseskadelig for folk med
hjertesykdommer; det kan føre til blodtrykksfall, besvimelse og i ytterste konsekvens død.

4.1.1.2 Slankemidler
Det har vært avdekket flere tilfeller i Norge hvor det er funnet udeklarert innhold av
slankemidler i kosttilskudd: diazepam, klonazepam, efedrin og fenylpropanolamin (6). Efedrin
har en appetittreduserende effekt, men bivirkninger er blant annet skader på hjerte/karsystemet (7). Benzodiazepiner er syntetiske stoffer som virker angstdempende, beroligende
og muskelavslappende, og som er sterkt avhengighetsskapende (8). Uvitende bruk av
efedrin og sibutramin kan medføre svært alvorlige helseskader som psykose,
hjerte/karproblemer og i verste fall død.
Statens tollaboratorium påviste i 2010-2011 ulovlig innhold av sibutramin og fenolftalein i
flere slankemidler etter at en rekke nordmenn på reise ble tatt med store mengder
kosttilskudd med slankende effekt i kofferten (9). Disse slankemidlene ble framstilt som
plantebaserte, naturlige og ufarlige, og det var ikke opplyst på pakningene at produktene
inneholdt legemidler. Fenolftalein er et avføringsmiddel som er trukket fra markedet i mange
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land grunnet kreftfare. I Europa og verden for øvrig er det rapportert mange tilfeller hvor bruk
av illegale slankelegemidler og kosttilskudd har medført alvorlig helseskade og i enkelte
tilfeller død (10-15). I flere tilfeller har både efedrin og koffein blitt funnet i samme produkt.
Efedrin og koffein virker synergistisk i forhold til vektreduksjon, men kombinasjonen frarådes
på grunn av tilfeller med alvorlige virkninger på hjerte-kar-systemet (16).

4.1.1.3 Andre stoffer med farmakologisk effekt
Det har blitt avdekket innhold av også andre typer stoffer med farmakologisk effekt i
kosttilskudd i Norge, og hvor inntak har resultert i alvorlige helseskader (17,18).
I 2004 ble det på bakgrunn av bivirkningsmeldinger avdekket at kosttilskuddet Phu Chee
inneholdt stoffet deksametason, etter at leger oppdaget alvorlige steroidbivirkninger hos flere
pasienter som hadde kjøpt kosttilskuddet via Internett i Norge og Sverige (17). Pu Chee ble
markedsført å virke mot revmatiske lidelser. Pasientene fikk måneansikt, hyppige
infeksjoner, vektøkning, magesmerter, økt tendens til blåflekker og sårdannelse, endringer i
hormonverdier og kvinner fikk økt hårvekst i ansiktet.
Rapportering av alvorlige leverbivirkninger etter bruk av kosttilskuddet Fortodol førte til at det
i 2009 ble avdekket at råstoffet var tilsatt det smertestillende og levertoksiske legemidlet
nimesulid. Kosttilskuddet ble markedsført som et mildt smertestillende urteprodukt. Produktet
skulle ifølge merkingen inneholde gurkemeie, men analyser av ulike råvarepartier viste at 70
000 av 100 000 solgte bokser inneholdt nimesulid. Det ble også rapportert om alvorlige
leverbivirkninger i Sverige og Danmark, i to tilfeller med dødelig utgang (ett i Norge) (14, 17,
19, 20).
Det ble påvist innhold av legemidler (metylsulfonylmetan (MSM) og gamma-aminosmørsyre
(GABA)) i tre av 23 kosttilskudd mot smerter som ble analysert i tilsynskampanjen i 2011,
uten at disse var deklarert.

4.1.1.4 Dopingmidler
Dopingmidler er preparater som er tatt i den hensikt å gi prestasjonsfremmende effekt (21).
Den internasjonale antidopingstiftelsen WADA har utviklet en liste over stoffer som er forbudt
å benytte innen idretten. Forbudte stoffer blir oppført på dopinglista (22). I tillegg har Helseog omsorgsdepartement fastsatt en forskrift om hva som skal anses som dopingmidler.
Flertallet av midlene som er oppført på WADAs dopingliste, er legemidler som er utviklet til
bruk i behandlingen av sykdommer og plager. De mest anvendte dopingmidlene er
vevsoppbyggende preparater (anabole androgene steroider), preparater som stimulerer
sentralnervesystemet, narkotiske stoffer og bloddoping. De aller fleste dopingmidlene gir
bivirkninger og for endel av stoffene kan helserisikoen være stor (23).
I følge Antidoping Norge har erfaring vist at det er en viss sannsynlighet for at enkelte
kosttilskudd inneholder forbudte stoffer på dopinglista uten at det er merket (24). Antidoping
Norge framhever kosttilskudd som påstås å øke prestasjonsevnen som spesielt risikofylte for
innhold av dopingmidler, for eksempel kosttilskudd som reklamerer med ”muscle building”
eller ”fat burning”.
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Olympiatoppen har foretatt en risikovurdering av kosttilskudd, der de har klassifisert
kosttilskudd i ulike risikogrupper og som gir utøvere informasjon om sannsynligheten for at
ulike typer kosttilskudd kan inneholde forbudte stoffer (25, 26). Kosttilskudd fra produsenter
som produserer hormoner, sentralstimulerende stoffer eller forløpere til disse forbudte
stoffene, og kosttilskudd som tidligere er vist å inneholde forbudte stoffer, for eksempel
respira, ribose- og pyruvatpreparater, er klassifisert med høy sannsynlighet for innhold av
forbudte stoffer. Kosttilskudd med kreatin, frie aminosyrer og naturpreparater er klassifisert
med ukjent risiko. Kosttilskudd med vitaminer, mineraler, fettsyrer/tran, antioksidanter og
råmelk er klassifisert med lav risiko for innhold av forbudte stoffer.
I RASFF-systemet er det i perioden 2009-2011 rapportert flere tilfeller der anabole
androgene steroider og andre sentralstimulerende midler er funnet i kosttilskudd. Bruk av
testosteron og anabole steroider hatt en kraftig økning i miljøer utenfor den organiserte
idretten, og særlig i en del kroppsbyggermiljøer (27, 28, 29).
EFSA Scientific Cooperation (ESCO) har uttalt at det er en risiko at kosttilskudd brukes som
“bærer” for dopingsstoffer, stoffer med sentralstimulerende effekt eller andre stoffer med
medisinske effekter (30).

4.1.2

Planter, planteekstrakter og plantestoffer

Planter, planteekstrakter og plantestoffer utgjør en stor og svært variert gruppe ingredienser i
kosttilskudd. Plantebaserte kosttilskudd består ofte av flere forskjellige planter. Et enkelt
kosttilskudd kan inneholde opptil 20 ulike planter, og hver enkelt plante kan inneholde opp
mot 1000 forskjellige substanser (31, 32).
Planter har til alle tider blitt brukt på grunn av potensielle fordelaktige effekter på helsen, men
det kan likevel være forbundet helserisiko ved kosttilskudd som inneholder planter.
Risiko ved plantebaserte kosttilskudd er i hovedsak relatert til 1) innhold av naturlig
forekommende giftstoffer i planter, 2) bevisst tilsetning eller tilfeldig innhold av toksiske
forurensende stoffer og 3) interaksjoner mellom planter og aktive ingredienser i legemidler.
Under denne overskriften omtales kun risiko forbundet med innholdet av toksiske stoffer i
planten, mens risiko som følger av forurensende stoffer i plantebaserte kosttilskudd er omtalt
i kapittel 4.1.4 og interaksjoner i kapittel 4.5. Planter produserer ulike stoffer som brukes i
forsvar mot rovdyr, parasitter og sykdommer, og fargestoffer og duftstoffer som medvirker i
de reproduktive prosessene. Slike stoffer kan ha positive og negative fysiologiske effekter i
mennesker (32, 33).
Virkningen av planter varierer fra mild til kraftig. Kamille og peppermynte er eksempler på
milde urter, som vanligvis inntas som te og generelt er ansett som trygge å bruke. Det finnes
imidlertid planter med kraftig og umiddelbar virkning, hvor det er kjent risiko for alvorlige
bivirkninger og interaksjoner som kan gi helseskade eller fare for død (34, 35).
Helseskadelige effekter av planter kan kategoriseres slik: 1) forutsigbare og vanligvis
doseavhengige reaksjoner, 2), uforutsigbare reaksjoner uten samsvar mellom dose og
toksikologisk risiko (idiosynkratiske reaksjoner), 3) reaksjoner som utvikles ved langvarig
eksponering, og 4) forsinkede effekter som utvikling av kreft og skader på foster (36).
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Et stort antall parametere påvirker plantens kjemiske profil. Innholdet av toksiske stoffer i
planter kan variere mellom ulike planter innen en art, mellom ulike varieteter innen en art,
mellom ulike plantedeler innen en varietet og mellom sesonger og vekststeder. Dette betyr at
det finnes planter som er botanisk sett veldig like, men som likevel kan ha en svært ulik
kjemisk sammensetning (32, 37).
Et eksempel på en plante hvor innholdet av aktive stoffer varierer mellom ulike plantedeler er
valurt (Symphytum officinale), som tradisjonelt har blitt brukt for å få sår til å gro. Det er vist
at planten inneholder stoffet allantoin som har sårhelende egenskaper, men valurt inneholder
også pyrrozilidinalkaloider som kan gi leverskader og kreft. Røttene inneholder langt høyere
konsentrasjoner av de skadelige pyrrozilidinalkaloider enn bladene (38, 39).
I tillegg til at innholdet av aktive stoffer varierer i en plante, kan innholdet av toksiske stoffer i
et plantebasert kosttilskudd variere betydelig med produksjonsprosessen. Ulike typer
ekstraksjoner og opprensningstrinn kan resultere i store forskjeller i mengde og forholdet
mellom stoffer, og ulike tilberedninger kan derved ha svært ulik profil både med hensyn til
fordelaktige og helseskadelige stoffer (32).
Slik kan planter som regnes som en vanlig del av kosten (for eksempel grønn te) resultere i
helseskader når bestanddeler fra planten trekkes ut og oppkonsentreres. Ekstrakter lages
ved at en plantedels virkestoffer trekkes ut med et løsningsmiddel (for eksempel vann,
etanol, metanol). Avhengig av type ekstraksjonsmiddel, stoffenes løselighet og graden av
oppkonsentrering og rensning, vil ekstraktet av en plante man vanligvis spiser trygt, kunne
inneholde stoffer i helseskadelige mengder. Et ekstrakt inneholder en blanding av flere
kjemiske stoffer. Dette kan renses slik at man isolerer en spesiell gruppe kjemiske stoffer
eller et enkelt kjemisk stoff fra en plante.
Bruk av stadig mer oppkonsentrerte planteekstrakter og kombinasjonsprodukter med en
rekke planter øker risikoen for bivirkninger (40).
EFSA publiserte i 2009 en veiledning om risikovurdering av planter, og en oppdatert versjon i
mai 2012 (41, 42). EFSA beskriver en to-trinns risikovurderingsprosedyre avhengig av
tilgjengelig kunnskap om den aktuelle planten og innholdsstoffer. Veiledningen er tilpasset
planter og plantetilberedninger som brukes i produksjonen av kosttilskudd. I tilknytning til
arbeidet med å utarbeide veiledningen, samlet EFSA tilgjengelig informasjon om et stort
antall planter som er rapportert å inneholde toksiske, avhengighetsskapende, psykotrope
eller andre helseskadelige stoffer (43). Det er for hver plante angitt hvilke plantedeler som
inneholder potensielt helsemessig skadelige stoffer og hvilke toksiske effekter de har. For
noen av plantene kjenner man til toksiske effekter, uten at man ennå vet hvilke bestanddeler
i planten som medfører disse effektene. At et toksisk stoff finnes i en plante betyr ikke
automatisk at et ekstrakt av planten vil være giftig. Det vil avhenge av hvilke plantedeler som
brukes ved framstillingen av ekstraktet. For noen av plantene finnes det ikke tilstrekkelig
informasjon om innhold av mulige helseskadelige stoffer. Disse plantene er samlet i en egen
liste.
Det finnes en rekke eksempler på omsetning av plantebaserte kosttilskudd med innhold av
giftige planter (44-47). I en svensk undersøkelse i 2010 inneholdt 30 av 43 kosttilskudd en
eller flere planter som er oppført i EFSAs liste over potensielt giftige planter (14).
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4.1.2.1 Kvaliteten til plantebaserte kosttilskudd
Den helsemessige tryggheten til plantebaserte kosttilskudd har ofte tett sammenheng med
kvaliteten av innhøstingen og produksjonsprosessen. Mangelfull kvalitetssikring av
innhøsting, kontroll av råvarer og produksjon har medført alvorlige helseskader. Dette angår
særlig planter som har blitt brukt innenfor tradisjonelle behandlingsmåter som Ayurveda,
Unani og tradisjonell kinesisk medisin (48). Videre kan kulturelle forskjeller i syn på giftighet
og tradisjonell praksis, som å erstatte en ingrediens med en annen, resultere i helsefarlige
produkter (33, 43, 48, 49).
Kinesiske urtepreparater har vist seg å utgjøre en særegen risiko på grunn av
navneforveksling mellom ufarlige planter og planter fra Aristolochia-slekten. Planter i
Aristolochia-familien inneholder aristolochiasyre, som skader nyrene, arvestoffet i cellene og
er kreftfremkallende selv i små doser. Kreftsykdom kan oppstå så raskt som seks måneder
etter eksponering, men også mange år senere. Det er ikke noen kjent medikamentell
behandling av nyresykdom forårsaket av aristolochiasyre. (48, 50, 51, 53)
Et stort antall forgiftningssaker forårsaket av kinesiske urteprodukter har vært registrert i
både europeiske og asiatiske land (52). I Norge ble det i 2011 beskrevet et tilfelle hvor en
ung kvinne ble innlagt på sykehus med nyresvikt. En omfattende utredning avdekket til slutt
at nyresykdommen var forårsaket av et kinesisk urtepreparat som inneholdt aristolochiasyre
(53). Pasienten har blitt nyretransplantert og undersøkes i etterkant regelmessig på grunn av
økt fare for å utvikle kreft.
I Belgia er det siden 1993 rapportert om mer enn 100 tilfeller av alvorlige nyreskader hos
unge kvinner som brukte et slankemiddel som inneholdt Aristolochia (51). Flere av de
belgiske pasientene har senere utviklet kreft. Slankemiddelet skulle inneholde planten
Stephania tetranda, men denne var forvekslet med den giftige planten Aristolochia fanchi
fordi begge plantene benevnes med det samme gruppenavnet “Fang ji” i kinesisk
folkemedisin. Navnene på de giftige artene i Aristolochia-slekten kan være lik navnene på
ufarlige planter som tilhører helt andre slekter (53).
Flere myndigheter i Europa har advart mot den økende bruken av kinesiske urtemidler på
grunn av risikoen for innhold av Aristolochia, og mange land har forbudt bruk i
næringsmidler. Europeiske legemiddelmyndigheter har også foreslått å vurdere forbud mot
arter som kan forveksles med Aristolochia (54). Nederland nedla forbud mot Aristolochiaarter i planteprodukter i 2001, men det er avdekket at det likevel fortsatt er en betydelig risiko
for å bli eksponert for aristolochiasyre ved bruk av tradisjonelle kinesiske urteblandinger (55).

4.1.3

Helseskadelige mengder av næringsstoffer og kroppsegne stoffer

Næringsstoffer er stoffer som inngår i mat og drikke, som tilfører energi, og er nødvendig for
vekst, utvikling og vedlikehold av kroppen. Næringsstoffer er vanlig brukt i kosttilskudd.
Eksempler er ulike vitaminer og mineraler, omega-3 fettsyrer, andre fettstoffer, aminosyrer.
Kroppsegne stoffer brukes her om andre stoffer som inngår i kroppens naturlige metabolisme
(stoffskifte) eller som regulerer normale kroppsfunksjoner. Også slike stoffer er vanlig brukt i
kosttilskudd. Eksempler er karnitin, kolin, koenzym Q10, kreatin, inositol, glukosamin,
melatonin (hormon).
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Næringsstoffer, kroppsegne stoffer og flere andre bioaktive stoffer kan ha positive effekter på
helsen. Likevel kan stoffene ha skadelige effekter hvis inntaket over tid blir for høyt. Dette er
meget sjeldent dersom inntaket skjer gjennom et vanlig variert kosthold, men kan forekomme
hvis man inntar høye doser kosttilskudd eller beriket mat (1).
For de fleste næringsstoffer vil korrelasjonen mellom inntak via mat eller tilskudd og risiko for
sykdom beskrives ved en U-formet kurve (se figur 4-1). Ved lave og ved høye
konsentrasjoner vil risiko for sykdom øke i forhold til et optimalt inntak. Dette gjelder for de
aller fleste næringsstoffer og flere andre biologisk aktive stoffer. Giftstoffer og fremmedstoffer
kan ofte ha en lineær sammenheng, med eller uten en nedre terskelverdi.

Figur 4-1 Lavest toksisitetsrisiko ses i homeostatisk område, mens risiko er høy ved særlig lavt og høyt
inntak (56).

Risikovurdering av essensielle næringsstoffer skiller seg fra andre kjemiske stoffer, fordi man
kan bli syk både hvis inntaket er for lavt og hvis det er for høyt. Marginen mellom det
ernæringsmessige behovet og det inntaket som er toksisk varierer betydelig mellom ulike
næringsstoffer. For noen næringsstoffer er marginen mellom ernæringsmessig behov og
toksisk nivå svært liten, mens den for andre stoffer er flere størrelsesordener.

4.1.3.1 Vitaminer og mineraler
Vitaminer og mineraler er samlebetegnelser for en rekke forskjellige kjemiske stoffer. De
ulike kjemiske forbindelsene innenfor hver av vitamin- og mineralbetegnelsene har ulik
risikoprofil.
Det foreligger omfattende dokumentasjon på at høyt inntak av noen vitaminer og mineraler
medfører helseskadelige effekter. Dokumentasjonsgrunnlaget varierer imidlertid veldig for
ulike vitaminer og mineraler, og er utilstrekkelig for mange av dem (57).
Mange ekspertkomiteer over hele verden har risikovurdert næringsstoffer. Både WHO og
Institute of medicine (IOM) i USA har utarbeidet vurderinger for vitaminer og mineraler (58,
59). Den tidligere Scientific Committee on Food (SCF) i EU og EFSA har i perioden 20002005 risikovurdert 13 vitaminer og 20 mineraler (60). Det er beskrevet helseskadelige
effekter ved høyt inntak, og fastsatt øvre tolerabelt inntaksnivå (UL; upper tolerable intake
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level5) for de 16 vitaminene og mineralene hvor det foreligger tilstrekkelig datagrunnlag. For
resten er ikke datagrunnlaget tilstrekkelig for å kunne fastsette UL, men kjente
helseskadelige effekter er beskrevet.
En gitt helseskade av et vitamin eller mineral kan opptre ved ulike doser hos forskjellige
grupper i befolkningen (for eksempel barn, voksne, eldre). SCF/EFSA har derfor fastsatt UL
for spesifikke aldersgrupper for hvert av vitaminene og mineralene i de tilfellene dette har
vært mulig.
En britisk ekspertgruppe har også vurdert risiko ved langtidsbruk av kosttilskudd med 34
ulike vitaminer og mineraler, og anbefalt maksimumsmengder for inntak (57). For de
vitaminene og mineralene hvor det var for begrenset dokumentasjon til å fastsette et øvre
trygt inntaksnivå, fastsatte ekspertgruppen såkalte «guidance levels», eller veiledende trygge
inntaksnivå.
VKMs faggruppe for human ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har etter 2005
foretatt risikovurderinger av mineraler og vitaminer der det ikke er fastsatt europeiske
grenser for øvre inntak (61, 62). Faggruppen konkluderer med at det på grunn av mangelfulle
data ikke er mulig å fastsette en trygg øvre grense for inntak av nikkel, silisium, tinn og
vanadium, men at negative helseeffekter ved høyt inntak ikke kan utelukkes. De anbefaler
derfor at disse stoffene ikke bør tillates i kosttilskudd eller andre næringsmidler. For fosfor,
tiamin, riboflavin, vitamin B12, biotin, pantotensyre, betakaroten, vitamin C, vitamin K, krom
(III), jern og mangan har faggruppen foreslått veiledende øvre inntaksnivå. For alle mineraler
og sporstoffer foreligger det betydelig dokumentasjon for at stoffene interagerer med
hverandre, både i forbindelse med absorpsjon, transport, metabolisme og utskillelse (63, 64).
En artikkel som ble publisert på Medscape i januar 2012 så på sammenhengen mellom bruk
av kosttilskudd og død (uavhengig av årsak) (65). Kosttilskudd som var forbundet med økt
risiko for død inkluderte multivitaminer, vitamin B6, folsyre, jern, magnesium, sink og kobber.
Negative helseeffekter for hvert av de ulike vitaminene og mineralene er ikke beskrevet her,
men som et eksempel er det gitt en kortfattet beskrivelse av vitamin A nedenfor. For øvrig
vises det til henvist litteratur.
Vitamin A er en gruppe fettløselige forbindelser (retinoider). Høye doser vitamin A kan
medføre flere akutte og kroniske helseskader. Alvorlighetsgraden er avhengig av dose og
tidsrommet kroppen har vært eksponert, og er ulik for ulike populasjonsgrupper. Skader på
foster, øyne, bein og lever kan være irreversible, mens de fleste andre symptomene er
reversible. Toksiske effekter kan oppstå ved doser på 1500-3000 µg RE per dag (57, 60).
Det er vanskelig å fastsette et øvre tolerabelt inntak (UL) for vitamin A, fordi det er en liten
margin mellom det anbefalte inntaket og inntak som er assosiert med helseskadelige
effekter. Negative effekter på beinhelsen oppstår ved lavere doser enn de andre
helseskadene. Risikoen for hoftebrudd hos kvinner etter overgangsalder kan dobles når
retinolinntaket er over 1500 µg RE per dag, og risikoen for hoftebrudd er større i
skandinaviske land. Det er de skadelige effektene på foster som danner grunnlaget for UL på
3000 µg per dag.
UL angir den høyeste mengden en frisk person kan innta av et næringsstoff over tid og fra alle kilder, uten at det er sannsynlig at inntaket
medfører helseskadelige effekter. For å fastsette en UL trengs det omfattende dokumentasjon av sammenhengen mellom dose og
helseskadelige effekter.
5

35

4.1.3.2 Aminosyrer
Aminosyrer er vanlig brukt særlig i kosttilskudd som markedsføres mot
idrettsutøvere/muskelbyggere.
Aminosyrer er livsnødvendige næringsstoffer. De inngår i proteiner vi spiser, og flere av
aminosyrene er essensielle, dvs. at kroppen ikke kan produsere disse selv. Likevel er det
forbundet helsemessig risiko ved høyt inntak av flere av aminosyrene. Et eksempel er
tryptofan, hvor det eksisterende datagrunnlaget indikerer at et høyt inntak kan medføre en
uhelbredelig influensalignende tilstand med forhøyede verdier av en type blodceller
(eosinofili-myalgi-syndrom). Det har også blitt rapportert om alvorlig respirasjonssvikt (66).
Vitenskapskomiteen for mattrygghet har i 2011 foretatt en gruppering av om lag 30
aminosyrer og aminosyreforbindelser i forhold til hvor stor potensiell risiko det er forbundet
med høyt inntak av disse aminosyrene (66). Aminosyrene ble gruppert i lav, moderat og høy
risikogruppe, hvor histidin, metionin, S-adenosylmethionin og tryptofan ble plassert i gruppen
med høyest risiko. Vurderingen er ikke en fullverdig risikovurdering og inkluderer ikke
beregninger av hvor mye befolkningen får i seg av de ulike aminosyrene.
Forskningen på potensielt negative helseeffekter ved bruk av aminosyretilskudd er generelt
svært mangelfull. Det er ikke fastsatt øvre tolerable grenser for inntak av noen av
aminosyrene fordi det ikke foreligger tilstrekkelig vitenskapelig dokumentasjon til å fastsette
slike grenser.

4.1.3.3 Omega-3 fettsyrer
Omega-3 fettsyrer brukes i økende grad i kosttilskudd på grunn av kunnskapen om de
positive helseeffektene. De viktigste omega-3 fettsyrene vi får gjennom kosten er den
vegetabilske omega-3 fettsyren alfalinolensyre (ALA) og de marine omega-3 fettsyrene
eikosapentaensyre (EPA) og dokosaheksaensyre (DHA).
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte i juni 2011 en vurdering av positive og
negative helseeffekter av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede matvarer (67). VKM
konkluderte med at det er gjort få studier av negative effekter av omega-3 og at det derfor
ikke finnes nok kunnskap til å sette en øvre grense for hvilken mengde DHA og EPA som
anses som trygg. Det er påvist negative effekter, men de fleste av disse studiene er gjort på
syke personer. Inntaket av de marine omega-3 fettsyrene i den norske befolkningen
overstiger ikke de mengdene hvor det er påvist negative effekter. Inntaket av den
vegetabilske omega-3 fettsyren ALA ligger godt innenfor mengden som anses trygg.
Inntaksberegningene er imidlertid basert på relativt gamle inntaksdata (Norkost 1997, MoBa
2007) slik at spisevaner og bruk av kosttilskudd kan være endret.
Hovedkonklusjonen til VKM var at inntaket av omega-3 fettsyrer, inkludert fra kosttilskudd og
beriket mat, ikke utgjør risiko for negative helseeffekter og at positive helseeffekter kan
oppnås. Konklusjonen understøttes av EFSAs vurdering av omega-3 fettsyrene DHA, EPA
og DPA som ble publisert 27. juli 2012 (68). EFSA konkluderer med at et inntak av tilskudd
med både EPA og DHA i doser opp til omtrent 5 g per dag, og EPA alene i doser opp til 1,8 g
per dag, ikke ser ut til å medføre helseskader for voksne. Tilskudd med DHA alene ser ut til å
være helsemessig trygt i doser opp til 1 g per dag.
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4.1.3.4 CLA (konjugerte linolsyrer)
CLA brukes i kosttilskudd som skal ha slankende effekt. På bakgrunn av en risikovurdering
utført av Statens næringsmiddeltilsyns vitenskapskomité gikk Mattilsynet i 2004 ut og advarte
gravide, ammende og de som er i risikogruppen for utvikling av livsstilssykdommer som
hjerte/karsykdom og diabetes type 2 mot å bruke CLA (69). Risikovurderingen viste blant
annet at inntak av kosttilskudd med CLA hos gravide kvinner kunne ha uheldige effekter
både på barnets fødselsvekt og lengde.
EFSA publiserte i mai 2010 to risikovurderinger av CLA (70, 71). EFSA konkluderte med at
inntak i tidsrom over 6 måneder ikke er dokumentert trygt. CLA er heller ikke dokumentert
trygt for type-2 diabetikere.
På bakgrunn av nyere studier som viser at inntak av 3 g CLA per dag kan medføre en 3-12
% økning i risiko for hjerte/kar-sykdom og kan påvirke karbohydratlikevekten hos
overvektige, ble EFSA forespurt om å oppdatere vurderingen. EFSA konkluderte i en
uttalelse 3. mai 2012 at de opprettholder sin tidligere konklusjon om at CLA er trygt å bruke i
opptil 6 måneder, men at dette ikke gjelder type-2-diabetikere (72).
Australia tillater ikke omsetning av kosttilskudd med CLA, på bakgrunn av at foreliggende
kunnskap indikerer at inntak av CLA i mengder på 3,5 g per dag kan ha helseskadelige
effekter på hjerte/kar-systemet og negativ effekt på glukosetoleransen hos type-2 diabetikere
(73).

4.1.3.5 Andre næringsstoffer og kroppsegne stoffer
VKM risikovurderte kreatin i 2010, og konkluderte med at tilskudd av kreatin i doser under 3
gram om dagen sannsynligvis ikke vil medføre noen helserisiko forutsatt av
kreatinforbindelsen er ren nok (74). VKM støttet dermed konklusjonene til EFSA i en
vurdering fra 2004.
VKM risikovurderte også kumarin i 2010 (75). VKM konkluderte med at voksne som tar
kanelbaserte kosttilskudd (kaneltabletter) kan få i seg for mye av stoffet kumarin, som kan gi
skader i leveren.
4.1.4

Forurensende stoffer, tilsetningsstoffer og smittestoffer

Kjemiske forurensninger kan deles inn i naturlige forurensninger som algetoksiner og
metaller, og miljøforurensninger fra menneskelig aktivitet og industriutslipp av for eksempel
metaller og organiske fremmedstoffer (76).
4.1.4.1 Tungmetaller i plantebaserte kosttilskudd fra Asia
Tradisjonelle plantepreparater som brukes i tradisjonell kinesisk medisin, ayurvedisk medisin,
tradisjonell tibetansk medisin og andre asiatiske tradisjonelle behandlingssystemer kan
inneholde betydelige mengder kvikksølv, arsen eller bly (77-81).
Kvikksølv, arsen og bly er giftige tungmetaller som kan akkumulere i vitale organer. Foster
og barn er spesielt følsomme for de skadelige virkningene. Kvikksølv kan skade hjernen hos
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foster og små barn, og langvarig eksponering kan medføre motoriske og mentale
forstyrrelser hos voksne. Bly skader de røde blodcellene og nervesystemet, og uorganisk
arsen kan blant annet føre til kreft i lunger, blære og hud.
En amerikansk rapport fra 2004 viste at mange importerte kosttilskudd fra India inneholdt
helseskadelige mengder av tungmetallene bly, kvikksølv og arsen (82).
Livsmedelsverket i Sverige analyserte i 2006 Ayurveda-produkter som ble solgt som
kosttilskudd i ulike butikker, og påviste innhold av bly i alle produktene (83). Mengden
varierte mye, men innholdet var relativt stort i noen av produktene (tilsvarende 20 % av det
høyeste tolererte ukentlige inntak (PTWI)).
En nederlandsk undersøkelse av utvalgte toksiske kontaminanter i tradisjonelle asiatiske
plantetilberedninger på det nederlandske markedet i 2004-2007, viste innhold av
tungmetallene bly, kvikksølv og arsen i 64 % av totalt 292 produkter. For 20 % av produktene
ville bruk av den anbefalte dosen resultert i inntak av kontaminantene i høyere mengder enn
de vurderte trygge grensene (84).
Mattilsynet antar at også norske forbrukere kan ha kjøpt tradisjonelle asiatiske
planteprodukter, men har ikke kunnskap om det har vært tilfeller av forgiftning i Norge på
grunn av inntak av kosttilskudd med tungmetaller.
I EU ble det i juli 2009 iverksatt maksimumsgrenser for innhold av kvikksølv og bly i
kosttilskudd (85). Maksimumsgrensene er implementert i Norge i forskrift om visse
forurensende stoffer i næringsmidler. Det er ikke satt maksimumsgrenser for arsen i
kosttilskudd.
Så vidt Mattilsynet kjenner til, er det ikke gjort noen systematiske undersøkelser av innhold
av tungmetaller i kosttilskudd i Europa etter at maksimumsgrensene trådte i kraft.
Det har imidlertid blitt meldt om funn av bly, arsen og kvikksølv i kosttilskudd via RASFFsystemet i både 2009, 2010 og 2011. Britiske legemiddelmyndigheter har også nylig
informert om funn av tungmetaller i tradisjonelle asiatiske planteprodukter (86).
I den norske tilsynskampanjen om kosttilskudd i 2007 ble det ikke påvist kadmium, bly, arsen
eller kvikksølv i mengder over anbefalte grenseverdier i legemiddelmonografier og den
europeiske farmakopeen (se omtale av prosjektet i kapittel 7).

4.1.4.2 Tungmetaller i andre kosttilskudd
Kosttilskudd med tang og tare kan også inneholde høye mengder kadmium og bly, fordi
tungmetallene akkumulerer i tang og tare.
Kadmium er et giftig tungmetall som akkumulerer i kroppen og som kan medføre nyreskader,
benskjørhet og økt risiko for kreft. EFSA har fastsatt et tolerabelt ukentlig inntak for kadmium
på 2,5 μg/kg kroppsvekt (87, 88). For bly har EFSA uttalt at den tidligere tolerable ukentlige
inntaket på 25 μg/kg ikke lenger kan opprettholdes fordi man ikke vet når de helseskadelige
effektene oppstår (89). EU har siden fastsatt maksimumsgrenser for innhold av kadmium og
bly i kosttilskudd, som er implementert i Norge i forskrift om visse forurensende stoffer i
næringsmidler.
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Det har siden 2002 kommet rapporter via RASFF-systemet om funn av høye mengder bly og
kadmium i visse kosttilskudd.
En analyse av innhold av bly og kadmium i kosttilskudd på det tyske markedet i 2006 viste at
algeprodukter inneholdt høye mengder av tungmetallene og at noen av produktene hadde
ekstremt høye kadmiumnivå (90). Kadmium er også påvist i sinktilskudd (91).
NIFES-prosjektet ”Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2010” avdekket at innholdet av tungmetallet
arsen var betydelig høyere i prøvene av krillolje enn i andre fiskeoljer. Tilsvarende
konsentrasjoner av arsen i krillolje ble også funnet i 2009 (97).

4.1.4.3 PAH i kosttilskudd
Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) er en stor gruppe stoffer som blir dannet ved
ufullstendig forbrenning av organisk materiale. Flere PAH-forbindelser kan skade arvestoffet
og kan forårsake kreft.
PAH-forbindelsen benzo(a)pyren brukes som en markør for forekomst av kreftfremkallende
PAH i næringsmidler (92, 93). EU har fastsatt grenseverdier for benzo(a)pyren i flere
næringsmidler, disse er implementert i Norge i forskrift om visse forurensende stoffer i
næringsmidler. Det har ikke blitt satt egen grenseverdi for kosttilskudd, men relevante
maksimumsgrenser for relevante ingredienser, slik som fett og oljer, gjelder.
I et nederlandsk studium ble innholdet av PAH bestemt i 1500 kosttilskudd, hvor mange
inneholdt planter. Plantetilberedninger kan forurenses med PAH gjennom flere prosesser.
Kosttilskudd med planter som prikkperikum og Gingko biloba, fytokjemikaliet resveratrol og
bie-produktet propolis inneholdt de høyeste PAH verdiene. Undersøkelsen konkluderte med
at kosttilskudd i betydelig grad kan bidra til inntaket av PAH, selv om bidraget fra kosttilskudd
vil være lavere enn flere matvarer (33).
Det er meldt om funn av PAH (benzo(a)pyren) i kosttilskudd via RASFF-systemet i både
2009, 2010 og 2011.

4.1.4.4 Dioksiner og PCB
Tran og andre marine oljer (i tillegg til fet fisk og sjømatprodukter) er mest utsatt for
opphopning av fettløselige organiske miljøgifter som dioksiner og dioksinliknende
polyklorerte bifenyler (PCB). Dioksiner og dioksinliknende PCB akkumulerer i kroppen og
inntak over lang tid kan føre til nedsatt immunforsvar, redusert fruktbarhet, økt risiko for å
utvikle kreft og endringer i hormonbalansen. Foster og spedbarn er mest utsatt for skader.
EUs vitenskapskomité (SCF) vurderte dioksiner og dioksinlignende PCBer i 2000 og 2001,
og fastsatte et tolerabelt ukentlig inntak på 14 pg WHO toksiske ekvivalenter (WHO-TEF) per
kg kroppsvekt (94). Norge har en lavere grenseverdi for dioksiner og dioksinlignende PCB
enn i EU på grunn av det høye inntaket av tran.
VKM uttalte i rapporten “Et helhetssyn på fisk og annen sjømat” i 2006 at det er viktig at
nivåene av dioksiner og PCB i tran/kosttilskudd er så lave som mulig (95). Tran gir et meget
viktig bidrag av spesielt vitamin D og marine n-3-fettsyrer til barn, men med de mengder tran
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som gis til små barn er bidraget av dioksiner og dioksinliknende PCB også relativt stort. For
spedbarn kan renset tran alene bidra med opptil 50 % av TWI for disse forbindelsene.
Datagrunnlaget for dioksiner og dioksinlignende PCB er i følge NIFES begrenset. NIFES har
gjennomført ulike analyseprosjekter årlig i perioden 2007-2010, hvor til sammen 55
stikkprøver fra ulike typer kosttilskudd med marine oljer (fiskeoljer, seloljer, krillolje) har blitt
analysert for innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB. Resultatene viste lave nivåer.
Prøvene oversteg ikke Norges øvre grenseverdi for sum dioksinlignende PCB, med unntak
av en prøve, som likevel ikke oversteg EUs øvre grenseverdi. (96-99).

4.1.4.5 Harskningsstoffer og prosessgenererte stoffer
Olje fra fisk og andre marine organismer, som krill, sel og raudåte, brukes til produksjon av
omega-3 kosttilskudd til mennesker. Omega-3 kosttilskudd gjennomgår en omfattende
produksjonsprosess før de selges i butikken.
Marint fett og oljer med høyt innhold av omega-3 fettsyrer harskner (oksideres) lett. I tillegg til
stoffene som dannes når fiskefett og oljer harskner, er det en utfordring å unngå at det
dannes nye uønskede stoffer underveis i produksjonsprosessen (prosessgenererte stoffer).
Virksomhetene som produserer oljer til kosttilskudd har prosesser for å kunne hindre at
oljene harskner.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) publiserte 19. oktober 2011 en risikovurdering av
nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer (100). VKM viser til at det finnes
svært få publiserte vitenskapelige studier som sier noe om hvor mye harskningsstoffer
(oksidasjonsprodukter) som finnes i omega-3 kosttilskudd med fiskeolje. Det finnes også
svært få publiserte vitenskapelige studier av hvilke effekter oksidasjonsprodukter har på
menneskers helse. Det er gjort noen studier på dyr som har vist at harske planteoljer i store
doser har uheldig helseeffekt, og dyre- og cellestudier har vist effekter av
oksidasjonsprodukter fra harske planteoljer på celledeling og celledød i tarmceller. Basert på
den meget begrensede vitenskapelige informasjonen som er tilgjengelig, konkluderte VKM
med at det er noe bekymring knyttet til jevnlig inntak av omega-3 kosttilskudd som inneholder
harsk fiskeolje. VKM har i hovedsak vurdert risiko knyttet til nedbrytningsstoffer og
oksidasjonsprodukter i kosttilskudd med olje fra fisk. Krill- og selolje er kun kort omtalt, og
olje fra raudåte er ikke kommentert.

4.1.4.6 Bromerte flammehemmere
Bromerte flammehemmere er et fellesnavn for en stor gruppe kjemiske stoffer som tilsettes
ulike produkt for å redusere deres evne til å brenne. Stoffene er giftige, brytes dårlig ned i
naturen og blir værende i næringskjeden. I 2005 analyserte NIFES på oppdrag fra
Mattilsynet seks prøver av kosttilskudd med marine oljer for bromerte flammehemmere (101).
Nivåene i alle prøvene var lave og representerte ingen helsemessig risiko. I 2010 analyserte
NIFES 14 fiskeoljer, to seloljer og en krillolje uten at det ble funnet helsemessig betenkelige
konsentrasjoner av polybromerte flammehemmere (PBDE) (96).
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4.1.4.7 Muggsoppgifter (mykotoksiner)
Muggsoppgifter (mykotoksiner) er giftstoffer som produseres av forskjellige muggsopparter. I
RASFF-systemet har det vært rapportert enkelte tilfeller av innhold av muggsoppgiften
aflatoksin i kosttilskudd. Mattilsynet har lite informasjon om forekomst av muggsoppgifter i
kosttilskudd.

4.1.4.8 Cyanobakterier
Cyanobakterier, som ofte kalles blågrønnalger, er en type ferskvannsalger som produserer
giftstoffer (toksiner) (102). De mest kjente giftene er hepatotoksiner (levertoksiske peptider)
og nevrotoksiner (103).
Kosttilskudd som er basert på ferskvannsalger og inneholder tørkede eller frosne
cyanobakterier (f.eks. Spirulina), kan inneholde toksiner. Analyser av nevnte produkter har
vist forekomst av toksiner og det er påvist varierende konsentrasjoner i samme produkt som
er produsert på ulike tidspunkt.. Årsaken til dette antas å være at ulik mengde av
toksinproduserende cyanobakterier har blitt med i innhøstingen av ønskede arter (104).

4.1.4.9 Plantevernmidler
Mattilsynet overvåker nivået av plantevernmiddelrester i mat i Norge, og resultatene viser at
plantevernmiddelrester representerer svært liten helserisiko for norske forbrukere.
Kosttilskudd har imidlertid ikke inngått i overvåkningsprogrammet, slik at vi har liten
informasjon om forekomst i kosttilskudd.
En rapport fra amerikanske myndigheter i 2010 viste at flere av analyserte kosttilskudd
inneholdt rester av plantevernmidler som oversteg fastsatte grenseverdier (105).

4.1.4.10 Tilsetningsstoffer, prosesshjelpemidler/ekstraksjonsmidler
Ekstraksjonsmidler, prosesshjelpemidler og tilsetningsstoffer kan utgjøre potensielle risiko.
Tilsetningsstoffer og ekstraksjonsmidler må være godkjent før bruk. Det er satt grenser for
hvor store mengder av et tilsetningsstoff det er tillatt å bruke i kosttilskudd. Stoffene er
vurdert ut fra at bruken ikke skal gi helserisiko, skjule dårlig kvalitet eller villede forbrukeren.
Det har via RASFF-systemet vært rapportert om noen tilfeller hvor det har vært brukt ulovlige
mengder tilsetningsstoffer i kosttilskudd. Mattilsynet har for øvrig lite informasjon om ulovlig
bruk av tilsetningsstoffer i kosttilskudd.

4.1.4.11 Smittestoffer
Bakterier, bakterielle toksiner (gifter), virus, parasitter og prioner kan overføres med mat og
vann og føre til sykdom. Det har vært rapportert noen få tilfeller av innhold av bakterier i
kosttilskudd via RASFF-systemet. Mattilsynet har ikke informasjon som tyder på at dette
utgjør en signifikant risiko for kosttilskudd.
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4.2 Villedende markedsføring
Markedsføring og informasjon om kosttilskudd kan være villedende ved at
a)

Produkter som er å anse som legemidler etter funksjon/innhold, markedsføres som
kosttilskudd

b)

Det brukes medisinske påstander i markedsføringen av kosttilskudd

c)

Villedende og udokumenterte ernærings- og helsepåstander brukes i
markedsføringen av kosttilskudd

d)

Mottakeren får ikke tilstrekkelig informasjon om riktig bruk av kosttilskudd

e)

Informasjon om kosttilskudd kan være uriktig eller mangelfull

4.2.1

Produkter som er å anse som legemidler, markedsføres som kosttilskudd.

Både i Norge og internasjonalt har det gjentatte ganger blitt avdekket relativt høyt innhold av
stoffer med farmakologisk effekt i kosttilskudd, uten at dette har framgått av merkingen. Ofte
markedsføres disse kosttilskuddene derimot som 100 % naturlige og ufarlige alternativer til
legemidler, men folk som bruker disse kosttilskuddene settes tvert i mot i alvorlig fare. Den
helsemessige risikoen er beskrevet i kapittel 3, mens omfanget av denne type
regelverksbrudd framgår av kapittel 7.

4.2.2

Bruk av medisinske påstander i markedsføringen av kosttilskudd

Det er forbudt å gi uttrykk for at en vare som ikke er legemiddel anbefales som middel til å
forebygge, lege eller lindre sykdom, sykdomssymptomer eller smerter eller påvirke
fysiologiske funksjoner. Legemidler skal helbrede sykdom. Ved bruk av medisinske
påstander kan forbrukeren villedes til å unnlate eller komme for sent til medisinsk
behandling.
Omtrent halvparten av produktene som inngikk i Mattilsynets tilsynskampanjer i 2005, 2006
og 2011, ble markedsført med medisinske påstander. Se omtale av kampanjene i kapittel 6.

4.2.3

Uriktige ernærings- og helsepåstander brukes i markedsføringen av kosttilskudd

Det har i mange år eksistert et generelt forbud mot villedning ved merking og markedsføring
av næringsmidler. Informasjonen som gis på og om produkter skal være korrekt og ikke
egnet til å villede. Personer som har eller er redd for å få et helseproblem, er ofte villig til å
investere tid og penger på behandling. Disse, og personer med manglende kunnskap om
forholdet mellom kosthold og helse, er spesielt utsatt for å bli villedet ved bruk av uriktige
ernærings- og helsepåstander (106).
I Europa har det over mange år vært brukt et mangfold av ernærings- og helsepåstander i
markedsføringen av kosttilskudd. Men svært mange av de påståtte effektene har ikke vært
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tilstrekkelig vitenskapelig dokumentert (107). For å stoppe villedende markedsføring og sikre
at forbrukerne får korrekt informasjon, og å gi like konkurransevilkår for industrien, ble
ernærings- og helsepåstandsforordningen vedtatt i EU i 2006. Etableringen av en felles
godkjenningsplikt for helsepåstander på europeisk nivå vil gi forbrukerne en større trygghet
for at helsepåstander som er i bruk har den helseeffekten som påstås.
Gjennomførte tilsynsprosjekter i Norge (se kapittel 7) viser et betydelig omfang i bruken av
ulovlige helsepåstander. Tilsynet mener å ha observert en endring i markedsføringen av
kosttilskudd de senere år. Påstander pakkes ofte inn i en lengre tekst på nettsider, men
budskapet er det samme. Ofte er det kjendiser som står fram og forteller om sine positive
opplevelser med et produkt. Slike presentasjoner også omfattet av kravene i regelverket.
Effektene av bruk av uriktige ernærings- og helsepåstander er at


forbruker blir villedet til å kjøpe produkter som ikke har den helsemessig positive
effekten som påstås



forbruker kjøper og bruker kosttilskudd man ikke har behov for



forbruker blir villedet til å overvurdere virkningen av et kosttilskudd, og oppsøker
dermed ikke nødvendig behandling

4.2.4

Mottakeren får ikke tilstrekkelig informasjon for riktig bruk av kosttilskudd

Spesifikke krav til informasjon om bruk av kosttilskudd framgår av forskjellig regelverk. Det
kan være informasjon om dosering, at man ikke skal ta mer enn døgndosen, at produktet
ikke er egnet for spesielle brukergrupper som barn, gravide/ammende, allergiske, røykere,
etc. Dersom slik informasjon ikke gis, eller informasjonen er uriktig, så kan forbrukeren
villedes til å bruke et kosttilskudd man ikke burde brukt, eller bruke det på feil måte.
Forbrukeren får ikke tilstrekkelig informasjon til å gjøre et informert valg, og dette kan få
negative konsekvenser. Et tilsynsprosjekt i Norge (se kapittel 7) viser at det har forekommet
feil i merkingen av kosttilskudd.

4.2.5

Informasjon om kosttilskudd kan være uriktig eller mangelfull

Forbrukere skal gis best mulig informasjon; den skal være lesbar, forståelig og objektiv, og
skal sette forbrukerne i stand til å kunne foreta et reelt valg.
Kosttilskudd som tilbys forbrukerne må ha et innhold som samsvarer med den angitte
merkingen. Herunder må forbrukerne sikres at produktene er av tilfredsstillende kvalitet, at
oppgitt og faktisk mengde av de enkelte stoffene samsvarer, og at forbrukeren gjøres kjent
med eventuelle mulige bivirkninger.
Tilsynsprosjekter (se kapittel 7) har vist at det forekommer feil i merkingen av kosttilskudd.
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4.3 Nye risikoer (emerging risk)
Det forventes at næringsmidler basert på nanoteknologi vil øke betraktelig i hele verden i
årene som kommer (108). Den nåværende og fremvoksende bruken av nanoteknologi på
matområdet har sprunget ut fra teknologier utviklet i beslektede sektorer, og spesielt innen
farmasi, medisin og kosmetikk. Kosttilskudd er derfor blant de første produktgruppene innen
næringsmiddelområdet hvor nanoteknologi har blitt tatt i bruk.
Nanopartikler har en veldig stor overflate i forhold til størrelsen, og dette gir nye egenskaper
sammenlignet med mikro/makroutgaven av det samme stoffet. Fordelaktige effekter kan
være økt absorpsjon, opptak og økt biotilgjengelighet for næringsstoffer og andre
kosttilskudd. Men nanopartikler fordeler seg annerledes i kroppen enn substanser på
mikro/makronivå, og kan krysse fysiologiske barrierer som blod-hjernebarrieren (110). Det er
også eksempler på at vannløselige forbindelser som vitamin C har blitt gjort fettløselig ved
bruk av nanoteknologi, og vice versa at fettløselige stoffer som vitamin A har blitt gjort
vannløselig. Det er sannsynlig at stoffer med nye fysiokjemiske egenskaper kan fordele seg
til utilsiktede plasser i kroppen. En betydelig endring i biotilgjengelighet og/eller
vevsdistribusjonen sammenliknet med konvensjonelle stoffer, vil kreve en ny type
risikovurdering (108, 109). EFSA har uttalt at det er begrenset informasjon tilgjengelig om
toksikologien til nanopartikler. Videre uttaler de at det er mest sannsynlig at ulike typer
nanomaterialer har ulike toksikologiske egenskaper (109).

4.4 Bruk av kosttilskudd i kombinasjon med legemidler kan medføre
helseskade
Det er en vanlig misforståelse at plantebaserte kosttilskudd og plantelegemidler er naturlige
og derfor ufarlige. Studier har vist at mange bruker kosttilskudd og plantelegemidler samtidig
med at man tar legemidler (111-114). Dette kan føre til interaksjoner som i noen tilfeller kan
være svært alvorlige (115, 116, 117). Effekten av et legemiddel kan forandres ved samtidig
inntak av kosttilskudd. Konsentrasjonen og/eller virkningsmekanismen til legemiddelet
endres, og kosttilskudd kan slik forårsake helseskade ved enten å forsterke eller nedsette
virkningen av legemidler gjennom ulike mekanismer.
Dette er vel kjent for enkelte planter som finnes i kosttilskudd. Et eksempel er prikkperikum
(Hypericum perforatum L.), også kalt johannesurt. Denne planten påvirker effekten av en
rekke viktige legemidler og samtidig bruk kan få meget alvorlige helsemessige konsekvenser
(118). Mange typer legemidler kan få redusert virkning, deriblant det vanlig brukte
blodfortynnende legemidlet warfarin. En redusert antikoagulerende effekt kan i verste fall
føre til blodpropp. Samtidig bruk av prikkperikum og p-piller kan medføre
gjennombruddsblødninger og graviditet. Andre legemidler kan få en forsterket effekt, som for
eksempel noen antidepressive legemidler og midler mot migrene, og alvorlige bivirkninger
kan oppstå (119).
Det er også kjent at blant andre Ginkgo biloba, ginseng (Panax ginseng), hvitløk (Allium
sativum), dvergpalme (Serenoa repens) og koenzym Q10 (ubikinon), kan påvirke effekten av
legemidler.
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På generelt grunnlag er dokumentasjonen for interaksjoner med kosttilskudd mangelfull. Det
er begrenset forskning på området, men det finnes en del studier og bivirkningsrapporter
som kan signalisere om interaksjoner.
Mange pasienter informerer ikke legen sin om samtidig bruk av kosttilskudd (113, 114, 120).
Mangelfull kommunikasjon mellom den enkelte lege og pasient om bruk av kosttilskudd er en
stor utfordring. Det er viktig at primært legen har en dialog med pasientene om bruk av slike
midler, men også annet helsepersonell.
Legemidler skal inneholde opplysninger om kjente interaksjoner, og herunder også
næringsmidler, som kan påvirke legemidlets virkning (121). Opplysningene skal ta hensyn til
spesielt sårbare grupper. Legemiddelverket informerer også om interaksjoner mellom
legemidler og kosttilskudd eller plantebaserte legemidler på sine nettsider (119).
Bransjerådet for naturmidler har nylig etablert nettstedet helsekostopplysningen.no.
Nettstedet inneholder en database med informasjon om bivirkninger og interaksjoner mellom
planter og legemidler (122), og er ment for både ansatte i bransjen og kunder. Databasen
inneholder per januar 2010 informasjon om 165 virkestoffer.

4.5 Oppsummering om risiko
Kosttilskudd kan inneholde helseskadelige mengder av flere ulike typer stoffer og planter. De
helseskadelige virkningene (den iboende risikoen) er godt kjent for mange av stoffene som
ofte inngår i kosttilskudd. For andre stoffer er forskningen på potensielle negative
helseeffekter mangelfull. Inntak av kosttilskudd har forårsaket helseskader hos personer,
men kunnskapen er begrenset. Det kan være svært vanskelig å avdekke
årsakssammenhengen mellom inntaket av et helseskadelig kosttilskudd og en helseskade.
Produkter som inneholder stoffer med farmakologisk effekt (legemidler), uten at dette er
merket på pakningen, kan representere en alvorlig helserisiko for forbrukere. Helseskadene
blir spesielt farlige siden man ikke kjenner årsaken til symptomene eller skadene, og at det
derfor vil være vanskelig å gi riktig behandling. Slike produkter omsettes som kosttilskudd,
men er mest sannsynlig å anse som ulovlige legemidler etter legemiddelloven. Innholdet av
stoffer med farmakologisk effekt kan utelukkende avdekkes gjennom analyser.
Planter, planteekstrakter og stoffer isolert fra planter utgjør en mangeartet ingrediensgruppe i
kosttilskudd. Det finnes flere eksempler på omsetning av plantebaserte kosttilskudd med
innhold av helseskadelige planter eller planteekstrakter. Den helsemessige risikoen varierer i
stor grad både mellom ulike planter, plantedeler og ekstrakter. I tillegg inngår det ofte mange
ulike planter i ett kosttilskudd. Det kan derfor være meget komplisert å vurdere om et produkt
er trygt. Mange plantebaserte ingredienser og ferdige kosttilskudd med planter importeres fra
Asia, enten direkte, via EØS eller fra et tredjeland. Produksjonen i disse deler av verden kan
være underlagt andre kontrollregimer enn her. Mangelfull kvalitetssikring og kontroll av
innhøsting, råvarer og produksjon har medført alvorlige helseskader etter inntak av
kosttilskudd. Dette har i hovedsak skyldtes forveksling av planteingredienser og innhold av
forurensende stoffer. I tillegg har det i Europa blitt avdekket mange tilfeller hvor ingredienser
med høye mengder kvikksølv, bly og arsen bevisst har vært tilsatt tradisjonelle asiatiske
planteprodukter.
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Kosttilskudd kan være en kilde til næringsstoffer som vitaminer, mineraler, fettsyrer og
aminosyrer - og «kroppsegne stoffer» som karnitin, melatonin og coenzym Q10. Siden
kosttilskudd inneholder stoffer i konsentrert form, kan inntaket av kosttilskudd bidra betydelig
til et høyt totalt inntak fra både kosttilskudd, maten og eventuelle andre kilder, og slik kunne
medføre helseskader. Det er fastsatt maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og
mineraler i kosttilskudd (og i vanlige næringsmidler) som skal sikre et helsemessig trygt
totalinntak av denne gruppen næringsstoffer. Det er ikke fastsatt grenser for andre
næringsstoffer eller kroppsegne stoffer.
Kosttilskudd kan inneholde forurensende stoffer, enten fordi ingrediensene som brukes er
forurenset eller fordi det dannes forurensende stoffer i produksjonen. Det er fastsatt
maksimumsgrenser som skal sikre et helsemessig trygt inntak av tungmetaller, PAH,
dioksiner og PCB. Årlige stikkprøver antyder lav forekomst av disse stoffene og bromerte
flammehemmere i kosttilskudd, men datagrunnlaget er begrenset. Det finnes få studier om
hvilken effekt nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter i fiskeoljer har på helsen. Videre
har vi liten kunnskap om forekomst av plantevernmidler i kosttilskudd.
Forbrukerne har krav på ikke å bli villedet og har rett til å få korrekt informasjon. Det har vært
avdekket et betydelig omfang av villedende merking og markedsføring av kosttilskudd.
Villedende markedsføring kan medvirke til at folk påvirkes til å kjøpe kosttilskudd som man
strengt tatt ikke har behov for, og også føre til inntak av helseskadelige mengder
kosttilskudd. Bruk av klisjeer som “naturlig” i markedsføringen påvirker folks risikooppfatning
og kan øke risikoen for helseskader.
Inntak av kosttilskudd samtidig med at man tar legemidler kan føre til interaksjoner som i
noen tilfeller kan være svært alvorlige. Leger og annet helsepersonell har en viktig rolle i å
informere om dette.
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5 Forvaltningen på området
Helse- og omsorgsdepartementet har det overordnede ansvaret for at befolkningen får gode
og likeverdige helse- og omsorgstjenester. Herunder ligger ansvar for ernæringspolitikk og
det overordnede ansvaret for at maten og vannet i Norge er helsemessig trygt.
Departementet arbeider bl.a. for å gjøre det enklere å velge sunn mat. Departementets
handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen 2007- 2011 (1) la vekt på at det offentlige bør
bidra til å gjøre det enklere å velge sunt.
Mattilsynet har hovedansvaret for forvaltningen med å sikre helsemessig trygg mat, herunder
kosttilskudd, fremme god fiske- og dyrehelse, fremme god dyrevelferd, fremme helse, kvalitet
og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden og ivareta miljøvennlig produksjon.
Mattilsynet deltar i arbeidet med å utvikle regelverk både nasjonalt og internasjonalt. Videre,
føres det tilsyn med virksomhetenes etterlevelse av forskrifter som omhandler produksjon,
import, merking, markedsføring og omsetning av kosttilskudd. Regelverket er omtalt i kap. 6.
Helsedirektoratet er et fagdirektorat og myndighetsorgan under Helse- og
omsorgsdepartementet. Direktoratet har ansvar for å følge med på forhold som påvirker
folkehelse og levekår, herunder å følge med på og vurdere utviklingen i norsk kosthold og gi
vitenskapelige baserte råd om kosthold (2). Helsedirektoratet gir kostholdsråd som også
omfatter bruk av kosttilskudd.
Nasjonalt råd for ernæring er et faglig uavhengig kunnskaps- og kompetanseorgan som skal
arbeide for å bedre ernæringssituasjonen i befolkningen. Rådet er administrativt tilknyttet
Helsedirektoratet.
Folkehelseinstituttet er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.
Instituttet skal ha oversikt over helsetilstanden i befolkningen, og arbeide for å
bedre befolkningens helse ved å styrke det helsefremmende og forebyggende arbeidet. Det
skal formidle kunnskap, gi råd om hvordan man kan fremme helse, forebygge sykdom og
helseskade. Folkehelseinstituttet (3) har kartlagt bruk av kosttilskudd hos gravide.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) foretar uavhengige, vitenskapelige
risikovurderinger for Mattilsynet av forhold som har å gjøre med trygg mat og spørsmål
knyttet til dyrehelse, dyrevelferd, plantehelse og kosmetikk. Mattilsynet har gitt VKM i
oppdrag å vurdere risiko ved bruk av omega-3, og grenser for blant annet vitamin A og
vitamin D i kosttilskudd.
Statens legemiddelverk, underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, fører tilsyn med
produksjon, utprøving og omsetning av legemidler. Alle legemidler som omsettes i Norge
skal være godkjente av legemiddelverket. Det er Statens legemiddelverk som avgjør om et
produkt solgt som kosttilskudd er å anse som et legemiddel.
Tollvesenet har som oppgave å forhindre ulovlig inn- og utførsel av varer, herunder
legemidler og kosttilskudd, og å sørge for riktig deklarering, fastsettelse og rettidig
innbetaling av toll og avgifter. Som grensemyndighet utfører Tollvesenet grensekontroll på
vegne av et tjuetalls tilsynsmyndigheter, deriblant Mattilsynet. Tollvesenet fører kontroll med
både den legale importen og med den illegale importen (smugling) og gjennomfører
dokumentkontroll, fysisk kontroll og etterkontroller (firmakontroll). Statens toll-laboratorium
bistår Tollvesenet og foretar analyser i samband med kontrollene.
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Forbrukerombudet er en offentlig myndighet som, ut fra hensyn til forbrukerne, fører tilsyn
med at de næringsdrivendes markedsføring og standard kontraktsvilkår er i samsvar med
markedsføringsloven. Forbrukerombudet behandler ikke klager på selve varen eller
tjenesten, eksempelvis om noen har rett til å heve et kjøp. Av særlig relevans for
forvaltningen vedrørende kosttilskudd vil vi trekke fram at Forbrukerombudet er tillagt
oppgaven med å føre tilsyn med forskrift om markedsføring av alternativ behandling, og har
laget retningslinjer for markedsføring av alternativ behandling. Forbrukerombudet kan fatte
vedtak om villedende markedsføring etter markedsføringsloven også i saker som gjelder
næringsmidler.
Forbrukerrådet er en frittstående interesseorganisasjon for forbrukere av varer og tjenester i
Norge. Forbrukerrådet arbeider for økt forbrukerinnflytelse i samfunnet og bidrar til en
forbrukervennlig utvikling og fremme tiltak som kan bedre forbrukernes stilling. Rådet
arbeider for å sette folk i stand til å ta de rette valgene som forbrukere, og behandler
klagesaker mellom forbrukere og leverandører av varer og tjenester.
RELIS (Regionale legemiddelinformasjonssentre) er en del av de regionale helseforetakene.
De tilbyr produsentuavhengig legemiddelinformasjon til helsepersonell. RELIS mottar
bivirkningsmeldinger fra helsepersonell både på legemidler og kosttilskudd, vurderer
hendelsesforløp og årsakssammenheng, og kommenterer i skriftlig tilbakemelding til melder.
Bivirkningsrapportene registreres i en nasjonal bivirkningsdatabase, i nært samarbeid med
Statens legemiddelverk. Mattilsynet blir informert om bivirkningene på kosttilskudd, og har
ansvaret for videre oppfølging.
NIFAB (Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling), finansiert av Helse- og
omsorgsdepartementet, tilbyr befolkningen kunnskapsbasert informasjon om alternative
behandlingsmetoder, herunder kosttilskudd.
Nordisk Råd. Det finner sted omfattende nordisk samarbeid på næringsmiddelområdet i regi
av Embetsmannskomiteen for fiskeri og havbruk, jordbruk, næringsmidler og skogbruk (EKFJLS) som har to arbeidsgrupper som har ansvarsområder relevante for kosttilskudd.




Nordisk arbeidsgruppe for kosthold, mat og toksikologi (NKMT) har ansvar for
aktiviteter innenfor kost og ernæring, matkultur- og kvalitet, samt risikovurderinger
knyttet til kjemi og toksikologi.
Nordisk arbeidsgruppe for matforvaltning og forbrukerinformasjon (NMF) har ansvar
for aktiviteter innenfor matvare- og forbrukerområdets lovgivning, tilsyn, merking og
forbrukerinformasjon.

Det eksisterer også en nordisk nettverksgruppe for kosttilskudd, som består av deltakere på
rådgivernivå, både fra næringsmiddel- og legemiddelmyndighetene i de nordiske landene.
European Medicines Agency er et EU-direktorat med ansvar for vitenskapelig evaluering og
av human- og veterinærmedisiner som søkes godkjent i EU.
Direktoratet for naturforvaltning er norsk forvaltningsmyndighet og vitenskapelig myndighet i
forhold til Washingtonkonvensjonen, en internasjonal avtale som overvåker og regulerer
handel og transport med truede ville arter (CITES), eller produkter fra dem, over
landegrenser. Tollvesenet følger opp dette regelverket i forbindelse med import av
kosttilskudd og råvarer til kosttilskudd.

58

Litteratur referert i dette kapittel
1) Helse - og omsorgsdepartementet. 2007. Handlingsplan for bedre kosthold i befolkningen
(2007 – 2011). Tilgjengelig fra: http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/tema/ernaring-ogmattrygghet/handlingsplan-for-bedre-kosthold-i-befol.html?id=532171
2) Helsedirektoratet. 2011. Kostråd for å fremme folkehelsen og forebygge kroniske
sykdommer i Norge - Metodologi og vitenskapelig kunnskapsgrunnlag. Tilgjengelig fra:
http://www.helsedirektoratet.no/publikasjoner/rapporter/kostr_d_for___fremme_folkehels
en_og_forebygge_kroniske_sykdommer_i_norge___metodologi_og_vitenskapelig_kunns
kapsgrunnlag___790144
3) Folkehelseinstituttet. 2004. Bruk av kosttilskudd hos gravide – data fra Den norske Mor
og barn undersøkelsen. Tilgjengelig fra:
http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5669&MainLeft_5669=5544:
49725::0:5667:1:::0:0

59

6 Regelverket
Kosttilskudd er et næringsmiddel på lik linje med alle andre næringsmidler. Generelt
regelverk som gjelder andre næringsmidler, gjelder også for kosttilskudd. I tillegg har vi
spesifikt regelverk som gjelder kun for kosttilskudd.
Norge har, som en del av EØS-avtalen, implementert EUs regelverk vedrørende kosttilskudd
(1). Dette regelverket er i overensstemmelse med den internasjonale Codex-standarden for
kosttilskudd med vitaminer og mineraler (2).
EUs regelverk på området er ikke fullt ut dekkende. Det er fastsatt en del EU-krav som
gjelder alle kosttilskudd, blant annet hvilke opplysninger de skal være merket med. Når det
gjelder innholdet i kosttilskudd, inneholder imidlertid regelverket kun felles bestemmelser
hvilke forbindelser av vitaminer og mineraler som er tillatt brukt.

6.1 Gjeldende regelverk om kosttilskudd under matloven
Matloven (3) skal sikre helsemessig trygg mat og omfatter alle forhold vedrørende
produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler, inkl. kosttilskudd i produksjons- og
omsetningskjeden.
Matlovsforskriften (3) inneholder grunnleggende bestemmelser som skal sikre et høyt
vernenivå for menneskers helse og for forbrukerinteresser når det gjelder næringsmidler.

6.1.1

Krav til produksjon og omsetning av kosttilskudd

Næringsmiddelhygieneforskriften (5) inneholder generelle hygieneregler for produksjon av
næringsmidler, inkl. kosttilskudd, og gjelder for hele matkjeden fra primærproduksjon til
omsetning og eksport.
Animaliehygieneforskriften (6) inneholder mer spesifikke regler for produksjon og merking
av produkter, herunder kosttilskudd med animalsk opprinnelse.
Internkontrollforskriften for næringsmidler (7) stiller krav om at alle virksomheter som
produserer, pakker, lagrer eller omsetter næringsmidler, inkl. kosttilskudd, skal ha rutiner
som sikrer at gjeldende næringsmiddelregelverk oppfylles..
Generell forskrift for næringsmidler (8) omfatter produksjon, pakking, lagring, transport,
omsetning og import av næringsmidler. Krav om å melde fra om virksomheten til mattilsynet
er hjemlet her. Næringsmidler, inkludert kosttilskudd, som ut i fra produksjonsmåte og/eller
sammensetning kan være å anse som nye på det norske markedet, såkalt “ny mat”, vil
kunne være underlagt krav til godkjenning, jf. § 16 b.
Norge har ikke implementert EU-forordningen om ny mat (9) og har egen forvaltning for
dette, se litteraturliste (10) om forvaltningen av “ny mat” i Norge. Litteraturlisten viser også til
noen databaser (11) og (12) som kan være til hjelp ved vurdering om et produkt er å betrakte
som “ny mat” eller ikke.
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Kosttilskuddsforskriften (13) inneholder definisjonen på hva et kosttilskudd er, og stiller
spesifikke krav til produksjon, omsetning, merking og markedsføring. Forskriften
gjennomfører EU-direktivet om kosttilskudd. Forskriften inneholder bestemmelser om hvilke
vitaminer og mineraler og forbindelser av disse som kan brukes i kosttilskudd. Inntil felles
maksimums- og minimumsgrenser i EU er etablert, har nasjonale grenser blitt videreført (i
overensstemmelse med direktivet). Veileder til kosttilskuddsforskriften (14) utdyper
bestemmelsene i forskriften.
Det kan i noen tilfeller være vanskelig å avgjøre om et produkt er å anse som et legemiddel
eller et kosttilskudd (se omtale i kapittel 4). I tvilstilfeller bør virksomhetene søke
legemiddelverket om klassifisering av produktet.
Næringsdeklarasjonsforskriften, vedlegg 1, (15) oppgir referanseverdiene som skal
brukes ved mengdeangivelse av vitaminer og mineraler. Ut over denne konkrete
henvisningen gjelder ikke næringsdeklarasjonsforskriften for kosttilskudd.
Berikningsforskriften (16) omfatter tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til andre
næringsmidler enn kosttilskudd. For kosttilskudd gjelder forskriften kun ved tilsetting av
aminosyrer. Tilsetning av vitaminer og mineraler reguleres av kosttilskuddsforskriften.
Retningslinjer for søknad om tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til matvarer (17)
kan brukes ved søknad om tilsetting av aminosyrer til kosttilskudd.

6.1.2

Krav til merking og markedsføring av kosttilskudd

I tillegg til spesifikke krav til merking i kosttilskuddsforskriften skal kosttilskudd oppfylle
generelle krav til merking og markedsføring i følgende forskrifter:
Påstandsforskriften (18) regulerer hva som er tillatt å komme med av ernærings- og
helsepåstander om et produkt. Hensikten er å stoppe villedende markedsføring, sikre
forbrukerne korrekt informasjon og å gi like konkurransevilkår for næringsmiddelindustrien.
Reglene gjelder både ferdigpakkede og ikke-ferdigpakkede næringsmidler og omfatter alle
påstander og symboler på emballasje eller i reklame som kan oppfattes som en ernæringseller helsepåstand. Det er utarbeidet en veileder (19) som beskriver krav til vitenskapelig
dokumentasjon ved bruk av ernærings- og helsepåstander på næringsmidler i en
overgangsperiode i påvente av ferdigstillelse av EUs felles lister over godkjente påstander.
Per i dag har ikke EU påbegynt arbeidet med å godkjenne påstander om plantebaserte
kosttilskudds virkninger. I påvente av felles regler benyttes fortsatt Syse-rapporten (20) som
veiledende for hva som er å anse som villedende eller medisinske påstander.
Merkeforskriften (21) er underordnet forskrift om kosttilskudd og forskrift om ernærings- og
helsepåstander for næringsmidler. Merkeforskriften stiller blant annet krav til
ingrediensmerking, merkingens utforming, nettoinnhold, holdbarhetsdato og bruksanvisning.
Merkeforskriften § 5 omhandler prinsipper for merking, presentasjon og reklame.
Lotmerkingsforskriften (22) skal gjøre det mulig å identifisere hvilket parti et kosttilskudd
kommer fra. Dette er viktig informasjon i tilfeller hvor produktet kan utgjøre en helsefare eller
er gjenstand for en tvist.
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6.1.3

Andre gjeldende forskrifter

Tilsetningsstofforskriften (23) fastsetter regler for tilsetningsstoffer i næringsmidler.
Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler (24) fastsetter grenseverdier for
enkelte forurensende stoffer som mykotoksiner, bly, kadmium, , kvikksølv, dioksiner med fler.
Aromaforskriften (25) fastsetter regler for bruk av aromaer og næringsmiddelingredienser
med aromagivende egenskaper som brukes i og på blant annet kosttlskudd.
Forskrift om næringsmiddelenzymer (26) gjelder bare enzymer som tilsettes
næringsmidler for å brukes som tekniske hjelpestoffer. Forskriften gjelder ikke enzymer som
tilsettes som en ingrediens i kosttilskudd og som skal ha et ernæringsmessige eller
fordøyelsesforbedrende formål.
Ekstraksjonsmiddelforskriften (27) omfatter ekstraksjonsmidler bestemt til bruk ved
fremstilling av næringsmidler eller næringsmiddelingredienser.
Plantevernmiddelrestforskriften (28) fastsetter grenseverdier for restmengder av
plantevernmidler i eller på næringsmidler.
Importkontrollforskriften (29) har til formål å sikre tilsyn og kontroll med næringsmidler og
produkter av animalsk opprinnelse. Forskriften inneholder bl.a. krav til registrering, melding
om innførsel og virksomhetens egne kontrolltiltak ved import fra land utenfor EU/EØS.
Kontrollforskrift for animalske produkter (30) har til formål sikre tilsyn og kontroll med
animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. som innføres fra
tredjeland, for å beskytte menneskers og dyrs helse, sikre at krav i særskilt forskrift er oppfylt
og at krav til redelighet og kvalitet er ivaretatt.
Forskrift om animalsk grensekontroll (31) fastsetter hvilke næringsmidler/kosttilskudd som
skal underkastes veterinær grensekontroll ved ankomst til det indre marked
Matkontaktforskriften (32) gir bestemmelser for materialer og gjenstander som skal komme
i kontakt med næringsmidler, også kalt emballasje. Det finnes en veileder til forskriften (33).

6.2 Regelverket er i endring
Det er et stort fokus på helse og ernæring i samfunnet. Den globale helsetrenden har holdt
seg stabil over mange år (34). Produkter som skal fremme nåværende og framtidig helse har
blitt omsatt i økende grad.. Denne typen næringsmidler betegnes ved mange ulike navn i
markedet; “Funksjonell mat”, “Smart mat”, “Food for life”, “Pharma Foods”, “Nutraceuticals”,
osv. Det er behov for å tilpasse regelverket til nye produkter og utfordringer.
Endringen i forvaltningspraksis for klassifisering av legemidler i 2008 medførte at en barriere
mot omsetning av potensielt helseskadelige produkter ble fjernet (se omtale i kapittel 2).
Reglene for kosttilskudd er videre ikke ferdig harmonisert i EU. Det gjenstår å utarbeide flere
konkrete bestemmelser både under direktivet om kosttilskudd (35) og forordning om tilsetting
av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer (36), før det fullt ut er etablert felles regler for
kosttilskudd i EØS-området. EUs påstandsforordning (37) er oppbygd slik at det må utvikles
et utfyllende regelverk som skal harmonisere reguleringen av ernærings- og helsepåstander.
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6.2.1

Vitaminer og mineraler

I EUs kosttilskuddsdirektiv (35) er det utarbeidet positivlister over hvilke vitaminer og
mineraler som kan tilsettes kosttilskudd. Det ble i 2009 og 2011 vedtatt nye EU-forordninger
som begge utvider listene over vitamin- og mineralforbindelser som kan tilsettes kosttilskudd.
Aktører i markedet kan søke om å få inkludert nye forbindelser på listene. Det gjenstår videre
å etablere regler om renhetskriterier.
Det er enda ikke fastsatt felles minimums- og maksimumsgrenser i EU for innhold av
vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Arbeidet med dette ble påbegynt i 2006, og Norge
deltok aktivt i arbeidet i Kommisjonen. Arbeidet ble i 2009 satt på vent på grunn av
ressurssituasjonen i EU-kommisjonen. Det er ikke gitt noen informasjon om når arbeidet skal
starte opp igjen, noe Norge og flere medlemsland har etterlyst. I mellomtiden vil behov for
endringer i nasjonale maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd vurderes.
6.2.2

Andre stoffer

Kosttilskuddforskriften (13) inneholder foreløpig bare spesifikke regler for hvilke vitaminer og
mineraler som kan tilsettes kosttilskudd. Kosttilskudd kan imidlertid inneholde en rekke andre
stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk effekt. Slike “andre stoffer” omfatter et vidt
antall stoffer, for eksempel planter, planteekstrakter, fettsyrer, aminosyrer, antioksidanter og
fiber. Det finnes ikke felles spesifikke regler i EU for tilsetning av disse stoffene til
kosttilskudd. Unntaket er «ny mat»-bestemmelsen, som stadfester at bruk av nye stoffer6
skal forhåndsgodkjennes før omsetning.
EU-kommisjonen utarbeidet i 2008 en rapport til Europaparlamentet og Rådet (38) om bruk
av andre stoffer enn vitaminer og mineraler i kosttilskudd. Kommisjonen konkluderte med at
de ikke anser det som hensiktsmessig og nødvendig å utarbeide spesifikke regler for andre
stoffer i kosttilskudd enn vitaminer og mineraler, blant annet fordi de anser at eksisterende
regelverk (spesielt berikingsforordningen (36) og påstandsforordningen (37)) i tilstrekkelig
grad ivaretar området.
Flere EU-land ønsker imidlertid en harmonisert regulering av tilsetning av «andre stoffer» til
kosttilskudd. På bakgrunn av at området ikke er regulert, og at EU-kommisjonen har uttalt at
de ikke har intensjoner om at området skal reguleres uttømmende på EU-nivå, har flere land
valgt å regulere området nasjonalt. Det varierer hvordan de ulike regelverkene er utarbeidet
og hvilke stoffer som reguleres.
Norge har på lik linje med andre land mulighet til å fastsette nasjonale regelverk innenfor de
rammene som EØS-avtalen setter. Mattilsynet vurderer om det skal fastsettes nasjonalt
regelverk for bruk av andre stoffer i kosttilskudd og hvordan dette i tilfelle bør utformes.
Forordningen om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer (36) har
bestemmelser som regulerer tilsetning av stoffer med ernæringsmessig eller fysiologisk
effekt til både kosttilskudd, mat og drikke. Stoffer med identifisert helserisiko skal enten
forbys eller pålegges restriksjoner ved bruk i næringsmidler. Slike stoffer skal oppføres i en
negativliste, men det finnes per i dag ikke noen stoffer i vedlegget. EU-kommisjonen har
uttalt at negativlisten i forordningen ikke skal bygges ut til å omfatte et stort antall stoffer.
6

Nye næringsmidler er definert i forordning (EF) nr. 258/97 om ny mat, og er næringsmidler som ikke
har vært på EU-markedet før 15. mai 1997.
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6.2.3

Bruk av påstander

EUs påstandsforordning (37) ble vedtatt i 2006, men arbeidet med å utvikle utfyllende
regelverk vil pågå fortløpende. Helsepåstander som har blitt brukt i markedsføringen i EU ble
meldt inn til EU-kommisjonen innen 31. januar 2008. Det ble meldt inn ca. 44000 påstander,
som etter en konsolideringsprosess ble redusert til ca. 4700 påstander og ble oversendt
EFSA for vurdering.
Fellesskapslisten over godkjente helsepåstander vil fastsettes i flere deler. Hvordan
helsepåstander om planter skal håndteres er under vurdering i EU-kommisjonen per februar
2013. Første del av positivlisten ble vedtatt av EU-kommisjonen i desember 2011, og ble
vedtatt i EU 16. mai 2012. Denne er tatt inn i den norske påstandsforskriften (18). Listen
inneholder 222 påstander, og flertallet av påstandene gjelder vitaminer og mineraler,
fettstoffer, protein og enkelte fiber. Listen omfatter ikke påstander om planter (ca. 2000
påstander) og en del andre påstander som av ulike grunner fortsatt er under diskusjon. Det
pågår per februar 2013 en diskusjon i EU om hvordan helsepåstander om planter skal
håndteres i framtiden, blant annet om hvilken dokumentasjon som skal legges til grunn. Inntil
dette er avklart, er noen av helsepåstandene7 fremdeles omfattet av en overgangsordning
som innebærer at de foreløpig ikke trenger godkjenning før bruk. Prosessen med å vurdere
og godkjenne påstander vil gå kontinuerlig for å følge opp virksomhetenes søknader om bruk
av helsepåstander.

6.3 Annet relevant regelverk
Markedsføringsloven (39) inneholder bl.a. en bestemmelse om at påstander i markedsføring
om faktiske forhold, herunder om ytelsers egenskaper eller virkning, skal kunne
dokumenteres.
Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom (40) inneholder bl.a. en
bestemmelse om den som tilbyr alternativ behandling, i sin markedsføring ikke kan benytte
påstander om at en behandlingsform har virkning mot konkrete sykdommer eller lidelser eller
på andre måter utformer markedsføringen slik at den gir dette inntrykk. Markedsføringen skal
vurderes ut fra det umiddelbare inntrykk markedsføringen skaper hos den jevne forbruker.
CITES (41) er en internasjonal avtale som overvåker og regulerer handel og transport med
truede ville dyre- og plantearter, eller produkter fra dem, over landegrenser. Flere arter som
er vanlig til bruk i tradisjonelle helsekostpreparater, inkl. kosttilskudd, er truede og regulert
under CITES. Bestemmelsene gjelder også varer kjøpt over internett.
Litteratur referert i dette kapittel
1) EUs forvaltning og regelverk vedrørende kosttilskudd er nærmere beskrevet på:
http://ec.europa.eu/food/food/labellingnutrition/supplements/index_en.htm
2) Codex Alimentarius. 2005. Guidelines for Vitamin and Mineral Food Supplements
CAC/GL 55 2005. Tilgjengelig fra:
http://www.codexalimentarius.net/download/standards/10206/cxg_055e.pdf

7

Påstandene som omfattes av artikkel 13(1)(a) i påstandsforordningen
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3) LOV-2003-12-19-124 Lov om matproduksjon og mattrygghet
4) Forskrift 22 desember 2008 nr 1620 om allmenne prinsipper og krav i
næringsmiddelregelverket
5) Forskrift 22 desember 2008 nr 1623 om næringsmiddelhygiene
6) Forskrift 22 desember 2008 nr 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av
animalsk opprinnelse
7) Forskrift 15 desember 1994 nr 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen
8) Generell forskrift 8 juli 1983 nr 1252 for produksjon og omsetning mv. av
næringsmidler
9) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 258/97 af 27. januar 1997 om
nye levnedsmidler og nye levnedsmiddelingredienser. Dansk versjon tilgjengelig fra.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:DA:HTML
10) Ny mat - http://www.mattilsynet.no/mat/mattrygghet/ny_mat
11) EUs Novel food catalogue
12) EuroFIR- NETTOX Plant List –kan brukes som en veileder for å se om en ingrediens
er «ny mat» i EU.
13) Forskrift 20 mai 2004 nr 755 om kosttilskudd
14) Veileder til kosttilskuddsforskriften
15) Forskrift 21 desember 1993 nr 1386 om deklarasjon av næringsinnhold
16) Forskrift 26 februar 2010 nr 247 om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre
stoffer til næringsmidler
17) Retningslinjer for søknad om tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer til
matvarer
18) Forskrift 17 februar 2010 nr 187 om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler
19) Krav til dokumentasjon for visse helsepåstander i en overgangsperiode
20) Utredning fra «Utvalg nedsatt av Helsedepartementet for å vurdere hvilke påstander
knyttet til legemiddellignende produkter som kan eller vil føre til at produktet blir et
legemiddel, og enkelte andre nærliggende problemstillinger»
http://www.slv.no/Godkjenning_og_regelverk/Klassifisering/Pastandsliste/Sider/defaul
t.aspx
21) Forskrift 21 desember 1993 nr 1385 om merking mv av næringsmidler
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22) Forskrift 21 desember 1993 nr 1384 om identifikasjonsmerking av
næringsmiddelpartier
23) Forskrift 6 juni 2011 nr 668 om tilsetningsstoffer til næringsmidler
24) Forskrift 27. september 2002 nr 1028 om visse forurensende stoffer i næringsmidler
25) Forskrift 6 juni 2011 nr 669 om aroma og næringsmiddelingredienser med
aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler
26) Forskrift 6 juni 2011 nr 667 om næringsmiddelenzymer
27) Forskrift 21 desember 1993 nr 1380 om ekstraksjonsmidler til fremstilling av
næringsmidler
28) Forskrift 18 august 2009 nr 1117 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og
fôrvarer
29) Forskrift 23. desember 1998 nr 1471 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av
næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikkeanimalske næringsmidler fra tredjeland
30) Forskrift 18.oktober 1999 nr 1163 om tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av
animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland
31) Forskrift 26 juni 2008 nr 726 om hvilke levende dyr og animalske produkter mv. som
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32) Forskrift 21 desember 1993 nr 1381 om materialer og gjenstander i kontakt med
næringsmidler
33) Veileder til forskrift om matkontaktmaterialer.
34) Norske spisefakta. Synovate
35) Direktiv 2002/46/EC om kosttilskudd
36) Forordning (EF) nr. 1925/2006 om vitaminer, mineraler og visse andre stoffer i
næringsmidler
37) Forordningen om ernærings- og helsepåstander
38) DG SANCO, European Commission. 2008. The use of substances with nutritional or
physiological effect other than vitamins and minerals in food supplements.
39) Lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår mv. (LOV 2009-01-09 nr 02),
40) Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom (FOR 2003-12-11 nr
1501)
41) Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
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7 Tilsyn og regelverksetterlevelse
7.1 Overvåkning av markedet for kosttilskudd
For å tilrettelegge for bedre offentlig kontroll med kosttilskudd, har 23 av EU-landene innført
krav om meldeplikt for kosttilskudd. 22 av landene har register/database for notifiserte
produkter. I 10 av medlemsstatene evalueres produktetikettene om de er i samsvar med
gjeldende regelverk (1).
Tilsyn med kosttilskudd i Norge skiller seg mest fra tilsyn i EU-området ved at forskriftsfestet
krav om meldeplikt for kosttilskuddsprodukter i skrivende stund enda ikke har trådd i kraft.
Norge har følgelig ikke på plass et produktregister og foretar heller ingen vurdering av nye
produkter.

7.2 Tilsyn med kosttilskudd i EU
Tilsyn med kosttilskudd varierer mye fra land til land, både når det gjelder omfang av tilsyn,
hvor det utføres tilsyn og tilsynsfokuset. Som bakteppe for omtalen av tilsynet i Norge, vil vi
først gi noen opplysninger om tilsynet i EU-landene, basert på en studie utført for EUkommisjonen (1)
Hovedtyngden av tilsynet i EU-landene utføres hos detaljister og distributører. Tilsyn foretas
også hos produsenter og i forbindelse med importkontroll. 19 EU-land opplyste at de utførte
kontroller med kosttilskudd solgt på internett. Enkelte av landene har i tillegg særskilte
analyseprosjekt på området. Noen land gjennomfører også tilfeldige eller risikobaserte
kontroller i markedet vedrørende bruk av helsepåstander, ofte som resultat av
bekymringsmeldinger (forbrukerklager).
13 land har oppgitt at de har laget egne retningslinjer for tilsyn på kosttilskuddsområdet. I
perioden 2007-2009 rapporterte 23 land at de hadde gjennomført særskilt opplæring for
tilsynspersonell på kosttilskuddsområdet. Opplæringen omfattet inspeksjoner, regelverk og
merking inkl. helse- og ernæringspåstander.
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Antall inspeksjoner på kosttilskuddsområdet i 21 EU-medlemsland 2007/2008
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Figur 7-1 Det totale antallet oppgitte inspeksjoner på kosttilskuddsområdet i EU-stater i 2007 og 2008.
Kilde: EU-kommisjonen (1).

De fleste rapporterte regelbrudd i tilknytning til inspeksjoner vedrørende kosttilskudd i EUlandene i 2007 og 2008 var knyttet til misvisende merking, inkl. bruk av påstander. Andre
regelbrudd var knyttet til hygiene og fabrikasjon, mangel på egenkontroller for forekomst av
ulovlige substanser og brudd på «ny mat» (1)
Tyskland, Polen, Nederland, Slovakia og Finland sto i 2007/08 for den største andelen av
prøveuttakene i EU, og de fleste landene har årlige prøvetakingsplaner. Som det fremgår av
figur 7-2 varierer også omfanget av prøveuttak mye mellom EU-landene.
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Prøvetaking av kosttilskudd 2007/2008
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Figur 7-2 Det totale antallet oppgitte prøveuttak på kosttilskuddsområdet i EU-stater i 2007 og 2008.
Kilde: EU-kommisjonen (1).

Flest prøver analyseres for innhold av vitaminer og mineraler. I noen land innhentes slike
data som ledd i kostholdsundersøkelser.
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Figur 7-3 Antallet oppgitte prøveuttak på kosttilskuddsområdet i EU-stater i 2007 og 2008. Kilde: EUkommisjonen (1). Dataene er justert for regnefeil i den refererte rapporten.

Siden en meget stor andel av prøveuttaket (12 866 av 21 881prøver) er gjort i Tyskland
forteller figur 7-3 mest om prioriteringene i Tyskland.
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11 land gjennomførte i 2007 og 2008 egne prosjekter for analyse av kosttilskudd
(tungmetaller, PCB, dioxiner, bestråling mm).
Tilsynsresultater fra de ulike EU-land viser ingen klar sammenheng mellom antall
inspeksjoner og antall regelverksbrudd. Dette kan tyde på store forskjeller mellom EUlandenes tilsynsfokus og/eller praktisering av regelverket.
Eksempelvis var det stor variasjon i rapporterte regelverksbrudd i forhold til prøveuttak (se
figur 7-4).
Andel prøver av kosttilskudd i EU-landene som ikke oppfylte regelverkskrav i 2007
og 2008
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Figur 7-4 Andel prøver av kosttilskudd i EU-land i 2007 og 2008 som ikke oppfylte regelverkskrav.
Kilde: EU-kommisjonen (1).

Det mest interessante er kanskje å se på andel prøver som ikke har tilfredsstilt
regelverkskravene innenfor ulike kategorier kosttilskudd, se figur 7-5.
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Figur 7-5
Prosentandel av prøver som ikke oppfylte regelverkskrav innen ulike kategorier. Kilde:
EU-kommisjonen (1).
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I kategorien «andre», hadde medlemsstatene identifisert flere tilfeller av regelverksbrudd
som:
-

Forekomst av ulovlige stoffer med farmakologisk (sildenafil, tadalafil)
Forekomst av ulovlige plantesubstanser (Echinacea sp., Aristolochia, aloin)
Forurensninger (botulinum, kumarin, aristolochiasyre, fersk- og saltvannstoksiner fra
skalldyr, mikrocystiner, PCB, PCP, melamin)
Hormoner
Plantevernmiddelrester
GMO
Andre stoffer (aminosyrer, i.e.: L-karnitin, metionin, lysin, omega fettsyrer,
klorogensyre)
Allergener (gliadin; soyaprotein)
Probiotika.

I undersøkelsen rapporterte 23 land om tilbaketrekning av kosttilskudd fra markedet og 11
land rapporterte om avvisning av sendinger ved grensen. De viktigste årsaker var:
- Innhold av ulovlige stoffer
- Overskridelse av maksimumsgrenser for tungmetaller
- Overskridelse av øvre grenser for næringsstoffer
- Ulovlig bestråling
- Ukorrekt klassifisering av produkt
- Mikrobiell forurensning
- Forekomst av kjemisk forurensning; dioxiner, benzo(a)pyren
- Manglende registrering hos kontrollmyndighet
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7.3 Tilsyn med kosttilskudd
Tilsyn med kosttilskudd i Norge utføres hovedsakelig gjennom kampanjer. Kampanjene og
resultatene fra disse er ofret et eget kapittel (7.4)
Det regulære tilsynet mellom kampanjene skjer i form av
1. Inspeksjon og revisjon av produsenter, importører, grossister og detaljister
2. Grensekontroll (i regi av Tollvesenet og Mattilsynets grensekontrollstasjoner)
3. Overvåkning av bivirkninger fra helsepersonell (i regi av RELIS)

7.3.1

Inspeksjoner og revisjoner

Parallelt med kampanjene gjennomfører Mattilsynet inspeksjoner og revisjoner.
Distriktskontorer med mange produsenter/grossister/importører av kosttilskudd har best
kontinuitet i tilsynet og har tilegnet seg god kompetanse på området. Ved andre
distriktskontorer er tilsynet med kosttilskudd begrenset til kampanjer og tilsyn som utløses av
saker eller henvendelser.
Bekymringsmeldinger Mattilsynet mottar fra forbrukere og konkurrerende virksomheter følges
opp med tilsyn/prøveuttak.
Tilsyn utenom kampanjene med produsenter/pakkere, grossister og forhandlere av
kosttilskudd har søkelys på hygiene, inngående råvarer, tilsetningsstoffer, emballasje,
merking og markedsføring. Merkekontroll av produkter er en viktig del av dette tilsynet.
Hos importører foretas tilsyn hovedsakelig i form av revisjon. Ved revisjonen blir det lagt
spesielt stor vekt på at virksomheten har foretatt en forhåndsvurdering av samtlige produkter
som importeres. Denne forhåndsvurderingen stiller store krav til kunnskaper hos importøren.
Importøren må kunne dokumentere at forhåndsvurdering er foretatt. I forbindelse med
revisjon sjekkes merking/markedsføring for noen produkter for å se om
internkontrollsystemet fungerer i praksis.
7.3.2

Grensekontroll

Tollvesenet fører kontroll med at alle varer som importeres til Norge er i samsvar med det
de restriksjoner og formelle krav som stilles til varen. Selv om den kommersielle importen i
stor grad følger regelverk både for kosttilskudd og tollprosedyrene er det som nevnt mulighet
å skjule importen ved omgå regelverket ved deklarering. Tollvesenet følger imidlertid opp
dette med deklarasjonskontroll i ved fortolling og lager- og regnskapskontroller i etterkant.
Tollvesenets regelverk dekker inn og utførsel av varer og lov og forskrift setter opp
prosedyreregler for inn- og utførsel. Der hvor disse reglene er overtrådt (smuglingstilfellene)
kan Tollvesenet sanksjoner etter tolloven og kan også politianmelde forholdet, forutsatt at
overtredelsen er alvorlig nok til at anmeldelse vil være aktuelt.
I de tilfeller der prosedyrereglene for innførsel er fulgt, men hvor det er egenskaper ved selve
varen som gjør innførsel ulovlig, vil Tollvesenets regelverk ikke gi hjemmel for å sanksjonere.
Tolloven gir bare hjemmel til å kontrollere og tilbakeholde varen inntil ytterligere tiltak blir
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bestemt av den ansvarlige tilsynsmyndighet på bakgrunn av deres regelverk. Tollvesenet er
derfor avhengig av Mattilsynets og deres regelverk for å gå til ytterligere skritt, slik som å
beslaglegge en vare. Dersom varen viser seg å være falsk eller mangle importtillatelse tar
Toll- og avgiftsetaten beslag i varen og enten politianmelder forholdet hvis regelverket åpne
for det eller vi tar kontakt med Mattilsynet. Hvis Mattilsynet ikke følger opp Tollvesenets
tilbakehold, må Tollvesenet frigi varen og utlevere varen til mottaker. Hvis varen ikke er lovlig
i Norge, men mangler hjemler for beslag og destruksjon, blir den returnert til avsender.
Et særlig problem i denne sammenheng er at mye av kosttilskuddet kommer til landet ved
små forsendelser i post eller ved ekspressforsendelser. Dette vanskeliggjør en effektiv
kontroll og sanksjonering, samtidig som varen i mindre grad blir underlagt samme kontroll.
Småforsendelser som ikke er underlagt restriksjoner med verdi under 200 kroner er unntatt
deklarasjonsplikten og lavverdiforsendelser inntil 1000 kroner har forenklede
fortollingsrutiner, men Tollvesenet ser at mange forsendelser er feilmerket. Tollkontroll av
forsendelser vil i praksis også arte seg noe annerledes enn en ordinær kontroll ved grensen,
da hverken avsender og mottaker er fysisk til stede på kontrolltidspunktet og det er liten eller
ingen informasjon tilgjengelig om varen og råderetten over denne.
Import av falske, ikke godkjente eller ulovlige kosttilskudd og hvor det er tvil om varens
lovlighet, vil en slik avklaring kreve ressurser, da Mattilsynet som faginstans evt
legemiddelverket må vurdere forsendelsens innhold.
7.3.3

Overvåkning av bivirkninger på kosttilskudd

Norge har flere meldesystemer for bivirkninger, eksempel Matallergiregisteret og et Register
for bivirkninger ved bruk av kosmetiske produkter. Det foreligger imidlertid ikke et felles
meldesystem for helsepersonell og forbrukere for bivirkninger av kosttilskudd.
Mattilsynet og Legemiddelverket har avtalt at RELIS (Regionale
legemiddelinformasjonssentre) kan registrere bivirkningsmeldinger på kosttilskudd fra
helsepersonell i Legemiddelverkets bivirkningsdatabase for legemidler. Dette er
hensiktsmessig siden pasientene ofte kombinerer legemidler og kosttilskudd, samt at
helsepersonell kan sende meldingene til én instans. Mattilsynet blir informert om meldingene,
og har ansvaret for den videre oppfølgingen. Ordningen er ikke alminnelig kjent blant
helsepersonell.
Bivirkningsmeldinger fra vanlig klinisk praksis er vesentlige i arbeidet med å fange opp
bivirkningssignaler, identifisere mulige risikofaktorer og fange opp mulige helseskadelige
produkter. Det er flere eksempler på at skadelige tilsetninger i kosttilskudd er avdekket etter
at pasienter har brukt produktene og fått bivirkninger.
Spontanrapporteringssystemet er helt avhengig av rapporteringsvillighet fra helsepersonell
som observerer mulige bivirkninger i sin arbeidshverdag. Spontanrapporteringssystemet har
ikke til hensikt å registrere alle bivirkninger som oppstår. Det er de nye og uventede, samt de
alvorlige bivirkningene som er viktigst.
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7.4 Gjennomførte kampanjer
Mattilsynet har i sitt tilsyn med kosttilskudd hatt et relativt sterkt søkelys på innhold av
potente stoffer og mindre søkelys på vitaminer, mineraler, sammensetning og
tilsetningsstoffer.
Tilsyn med kosttilskudd i Norge utføres hovedsakelig gjennom kampanjer.
Kosttilskudd er et forvaltningsområde som krever relativt spesialisert kompetanse. Medias
sterke søkelys på ulovlige og til dels potente stoffer i kosttilskudd, har bidratt til at Mattilsynet
har funnet det riktig å organisere mye av sitt tilsyn på dette området i form av kampanjer.
Mattilsynet har i perioden 2005 – 2011 gjennomført følgende kampanjer:
 Tilsynskampanje med urtebaserte kosttilskudd i 2005 (2)
 Tilsynskampanje om merking og markedsføring i 2006 (3)
 Analyseprosjekt om ulovlige tilsetninger av legemidler i 2007 (4)
 Tilsynskampanje med plantebaserte kosttilskudd i 2011 (5)
Mattilsynets erfaring med kampanjer som tilsynsform på kosttilskuddsområdet har vært
positive i form av:





Utvikling av kampanjemateriell og samlinger i forkant av kampanjene, har medvirket både
til økt kompetanse hos inspektørene og en mer enhetlig opptreden.
Vurdering av produktene har vært vesentlig for å avgjøre om internkontrollen fungerte i
praksis.
Funn av ulovlige stoffer har vist at analyser er helt nødvendig for å avdekke
regelverksbrudd og mulige helsefarlige produkter.
Bruk av kampanjer medfører også økt interesse fra media og mulighetene til å nå
forbrukerne er større.

7.4.1

Tilsynskampanje 2005 - Urtebaserte kosttilskudd

I 2005 ble det gjennomført en tilsynskampanje på urtebaserte kosttilskudd i regionene
Buskerud, Vestfold og Telemark (BVT) og Oslo, Akershus og Østfold (OAØ).
Mattilsynet valgte i denne kampanjen å føre tilsyn med importører, grossister og produsenter
for å få mest mulig effekt av tilsynsarbeidet. Tilsynsformen som ble valgt var revisjon. I
forkant av prosjektet var det utarbeidet en prosjektveileder med sjekklister til bruk ved
produktvurderingene.
Målsettingen med prosjektet var å øke kompetansen på kosttilskuddsområdet både hos
Mattilsynets inspektører og hos bransjen. I tillegg var det et mål å få et mer enhetlig tilsyn i
regionene ved å utvikle et godt tilsynsverktøy, og å bidra til en redelig omsetning av
kosttilskudd. Det var også viktig å synliggjøre problemstillinger knyttet til grensegangen
mellom kosttilskudd og legemidler.
Ved å offentliggjøre resultatene ønsket Mattilsynet å bevisstgjøre forbrukerne i sine valg av
kosttilskudd, og bli mer kritiske til markedsføringen av produktene.
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7.4.2

Tilsynskampanje 2006 - Merking og markedsføring

Den nasjonale tilsynskampanjen på kosttilskudd i 2006, omfattet revisjon av virksomhetenes
IK-mat system og vurdering av merking og markedsføring av minst to produkter fra hver
virksomhet. Produktene ble tatt ut på bakgrunn av at de var markedsført med medisinske
påstander, helsepåstander eller hadde åpenbare mangler ved merkingen, uansett
produktkategori. Ingen av produktene ble analysert, kun merkingen ble vurdert. I forkant av
kampanjen gjennomgikk tilsynspersonell opplæring slik at grunnlaget for tilsynskampanjen
skulle bli mest mulig ensartet. I alt deltok 27 distriktskontorer. I løpet av kampanjeperioden
(september og oktober) ble 96 virksomheter revidert og 196 produkter undersøkt.
Distriktskontorene ble oppfordret til å revidere alle aktuelle virksomheter som produsenter,
importører, grossister, og detaljister. Dersom de ikke hadde ressurser til å revidere alle,
skulle de prioritere etter en risikovurdering av virksomhetene, basert på kjennskap til
produkter og erfaringer fra tidligere tilsyn.
7.4.3

Analyseprosjekt 2007 – Legemidler i kosttilskudd

I 2007 gjennomførte Folkehelseinstituttet, Statens legemiddelverk og Mattilsynet et
pilotprosjekt med sikte på å avdekke ulovlig tilsetning av legemidler i kosttilskudd. Det ble
valgt ut produkter som reklamerte med effekter innen følgende tre områder:
Potensfremmende midler, oppkvikkende midler og slankende midler. Produktene ble valgt ut
på bakgrunn av annonser/markedsføring som lovet stor virkning.
Til sammen ble 82 utvalgte produkter analysert.
7.4.4

Tilsynskampanje 2011 - Plantebaserte kosttilskudd

I 2011 gjennomførte Mattilsynet i samarbeid med Statens legemiddelverk og Toll en nasjonal
tilsynskampanje på kosttilskudd. Kampanjen omfattet analyse og merkevurdering av
plantebaserte kosttilskudd innen kategoriene potensmidler, slankemidler
betennelsesdempende/smertestillende midler, samt energigivende midler.
Det ble tatt ut 104 produkter hvorav 20 var i salg fra helsekostkjedebutikker og 84 ble solgt
via internett. Tollaboratoriet gjennomførte screeninganalyser for ulovlige ingredienser som
legemidler, narkotika, doping, tungmetaller etc. av samtlige produkter. Produkter med innhold
av ulovlige stoffer ble sendt til Statens Legemiddelverk for kvantifisering.
Produktene ble tatt ut fra norske importører og grossister, postens godssenter, fra erotiske
butikker og fra internett. Prosjektgruppens medlemmer gjennomførte kontroll av et utvalg av
merkebestemmelser på samtlige produkter. I tillegg til ble det foretatt en vurdering av om
produktenes deklarerte ingredienser kunne gi grunnlag for at produktet måtte vurderes opp
mot legemiddellovgivningens bestemmelser. Det har ikke vært fokus på virksomhetenes
internkontrollsystemer i prosjektet.
I prosjektet inngikk også en vurdering av deklarerte ingredienser og viktige
merkebestemmelser. Vurderingsgrunnlaget har i tillegg til kosttilskuddsforskriften, vært
forskrift om legemiddelklassifisering, EuroFIR-NETTOX Plant List (6 – en oversikt over
planter som ikke er å anse som ny mat i EU) og EFSA Compendium of botanicals that have
been reported to contain toxic, addictive, psychotropic or other substances of concern (7).
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7.5 Funn gjort i norske kampanjer
Funn som er gjort i kampanjene tyder på manglende kompetanse om ingredienser,
produkter, produksjonsmetoder og regelverk, samt fravær av fungerende rutiner for å sikre
trygge produkter og god regelverksetterlevelse. Resultatene fra kampanjene i 2005, 2006,
2007 og 2011 er ikke representative for hele bransjen.
7.5.1

Melding/registrering

Kosttilskudd er produkter som i større grad enn andre næringsmidler markedsføres/selges
via internetthandel. Gjennom kampanjene registrerte vi at mange av virksomhetene som
omsetter kosttilskudd ikke var registrert tross at virksomheten de driver er meldepliktig.
7.5.2

Analyser – produktkontroll

Produktene som ble analysert i kampanjene i 2007 og 2011 var plantebaserte produkter. I
disse kampanjene ble det avdekket tilsetninger av stoffer med farmakologisk effekt i noen av
produktene. Stoffene var ikke deklarert, og forbrukeren hadde ingen mulighet til å vite hva
som var i produktene. Denne type ulovligheter er umulig å avdekke uten et godt samarbeid
med Tollvesenet, Statens Legemiddelverk og andre laboratorier som kan foreta analyser av
produktene. En del av de stoffene som ble påvist i kampanjene kunne medføre helsefare.
Det har i kampanjene ikke vært foretatt analyser av rene vitamin- og mineraltilskudd.
Mattilsynet kan derfor ikke si noe om innholdet av vitaminer- og mineraler i vitamin- og
mineraltilskudd er i samsvar med grenseverdier gitt i kosttilskuddsforskriften.
7.5.3

Merking/markedsføring

Omtrent halvparten av produktene som inngikk i kampanjene i 2005, 2006 og 2011, ble
markedsført med medisinske påstander, noe som ikke er tillatt. Bruk av medisinske
påstander kan medføre at produktet er å anse som legemiddel. I kampanjene i 2005 og 2006
var det utstrakt bruk av medisinske påstander på produktene. Kampanjen i 2011 viste at
medisinske påstander i meget liten grad forekom på produktene. Markedsføringen forekom
nå i større grad på ulike nettsider, i ukepressen mm. Det ble i mindre grad benyttet
enkeltpåstander slik regelverket legger opp til. I stedet er påstandene nå flettet inn i store
artikler på ulike nettsider som igjen linker til andre nettsider.
7.5.4

Internkontroll – IK mat

Resultatene fra revisjon og produktkontroll i kampanjen i 2005 viste at virksomhetenes
internkontroll ikke alltid fungerte i praksis selv om det kunne se slik ut på papiret. Mellom 50
og 60 % av virksomheten som ble revidert hadde for dårlig, ingen eller manglende
forhåndsvurdering av produkter. Feil og mangler ved produkter og markedsføring kunne tyde
på at virksomheten i begrenset grad har kjennskap til gjeldende regelverk.
Virksomhetenes internkontrollsystem er viktig for at de skal være i stand til å etterleve
regelverket. Feil i produktenes sammensetning, feil i merking på produktet og feil i
markedsføring er dokumentasjon på at internkontrollen ikke er god nok eller ikke etterleves.
Regelverket på kosttilskuddsområdet er komplekst og stiller store krav til riktig kompetanse
hos virksomhetene. Vår erfaring er at det er store forskjeller i kunnskapsnivå i bransjen.
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7.5.5

Verdensomspennende aksjon mot falske og ulovlige legemidler solgt på internett

I september 2011 ble det gjennomført en verdensomspennende aksjon mot falske og
ulovlige legemidler solgt på internett. 81 land og 165 etater deltok i aksjon Pangea. Politiet,
Tollvesenet, Mattilsynet og Statens legemiddelverk avdekket ulovlig innhold i 182 postpakker
sendt til Norge, hvorav ti forhold ble anmeldt. Legemiddelverket advarte om at kosttilskudd
kjøpt på internett kan inneholde kamuflerte/udeklarerte legemidler (8). I en tilsvarende aksjon
i 2010 ble stoffet sibutramin funnet i importerte kosttilskudd som ble markedsført som
naturlige slankemidler. Det ble også avdekket store mengder falske potensmidler.
7.5.6

Oppfølging av regelverksbrudd

Regelverksbrudd som ble avdekket i kampanjene ble fulgt opp på ordinær måte. Ved funn av
stoffer som kunne medføre helsefare ble det nedlagt omsetningsforbud. Det ble i forbindelse
med kampanjen i 2011 sendt melding om funn av 16 helsefarlige stoffer til EUs meldesystem
for helsefarlige næringsmidler (RASFF).
Bekymringsmeldinger fra forbrukere og konkurrerende virksomheter ble fulgt opp med
tilsyn/prøveuttak.

7.6 Resultater fra tilsvarende svenske kampanjer
7.6.1.1 Svensk undersøkelse av kosttilskudd som omsettes via internett
Livsmedelsverket gjennomførte i 2009-2010 en studie av 43 kosttilskudd innkjøpt fra åtte
svenskspråklige websider (9). De fleste av kosttilskuddene ble valgt ut på grunnlag av
påstander om vektreduksjon eller prestasjonsfremmende egenskaper.
Kun to av de 43 undersøkte produktene oppfylte alle de ti merkingskravene som ble sjekket.
Helsepåstander forekom på 18 av de 24 produktpakningene med svensk merking. Mange
pakninger hadde ulike typer helsepåstander som var altfor generelle og lite spesifikke.
I 30 av de 43 undersøkte produktene inngikk planter eller planteekstrakt som ikke bør inngå i
næringsmidler, jf. EFSAs oversikt over planter og plantedeler som kan inneholde giftige,
beroligende eller helsefarlige stoffer. Planter eller stoffer som kan medføre
legemiddelklassifisering inngikk i 16 av produktenes deklarasjon.
Stoffer med kjente bivirkninger ble påvist i 28 produkter. Åtte av de 28 produktene burde
vært klassifisert som legemiddel, jf. definisjon i legemiddelloven.
De svenske internettforetakene som inngikk i studien utgjorde en svært liten del av
markedet, men resultatene tyder på at akkurat disse virksomhetene enten hadde svært dårlig
kunnskap om, eller av en eller annen grunn velger ikke å følge det svenske regelverket for
næringsmidler, inkludert kosttilskudd.
7.6.1.2 Undersøkelse om ulovlige legemidler som selges som kosttilskudd for styrketrening
Läkemedelsverket i Sverige (10) gjennomførte i 2012 en undersøkelse av ca. 600 produkter
fra de fire største distributørene av kosttilskudd rettet mot personer som driver med
styrketrening. De hadde erfaring med at mange kosttilskudd av denne type inneholdt stoffer
som gjorde at de oppfylte definisjonen av legemiddel og dermed skulle være godkjent av
Läkemedelsverket for å kunne selges.
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Av de 600 produktene ble det foretatt en grundigere vurdering av 66 produkter. Av disse ble
17 vurdert til å være legemidler på grunn av innhold av stoffer eller urter som vanligvis
brukes i legemidler. Dette var stoffer som valeriana, L-dopa, sagpalme, ginko biloba Nacetylcystein og glukosamin. Samtlige virksomheter sluttet å markedsføre produktene etter
at de ble gjort kjent med at salget var ulovlig.
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