
 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd 
 

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx.2017 [dato for fastsettelse settes inn] 
med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 
og § 10 jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.  
 
EØS-henvisning: Forskriften er meldt til EFTAs overvåkingsorgan i henhold til kravene i lov 17. 
desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler (EØS-høringsloven) og vedlegg II 
kap. XIX nr. 1 (direktiv 98/34/EF endret ved direktiv 98/48/EF). 

 I   

I forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd gjøres følgende endringer:  

 
Ny § 7a skal lyde:  
 
§ 7a. Særlige krav for folsyre og vitamin C 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for unge fra 11 år og 
opptil 18 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig for barn og unge 
under 18 år». 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for barn fra 3 år og 
opptil 11 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig for barn under 11 
år». 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for småbarn fra 1 og 
opptil 3 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig for barn under 3 
år». 

 

Ny § 7b skal lyde:  
 

§ 7b. Særlige krav for vitamin D 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for unge fra 11 år og 
opptil 18 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig for barn og unge 
under 18 år». 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for barn fra 3 år og 
opptil 11 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig for barn under 11 
år» 

 

Ny § 7c skal lyde:  

 

§ 7c. Særlige krav for kalsium 

Kosttilskudd som inneholder mer enn den anbefalte døgndosen for voksne og for 
unge fra 11 år og opptil 18 år i én oppmålt enhet, skal merkes med «Kan være helseskadelig 
for voksne og for unge fra 11 år og opptil 18 år». 

 

§ 14 fjerde, femte og sjette ledd skal lyde:  

Virksomheter som før ikrafttredelsen av denne forskriften har fått dispensasjon til 
omsetning av kosttilskudd med 400 µg folsyre per anbefalt døgndose kan fortsatt produsere 
og merke kosttilskudd i samsvar med vedtaket om dispensasjon til og med xx.xx.2017 [dato 



 

 

settes inn, seks måneder etter fastsettelse], og kosttilskuddene kan omsettes til lagrene er 
tomme. 

Kosttilskudd som inneholder maksimum 600 mg magnesium per anbefalt døgndose 
kan fortsatt produseres og merkes til og med xx.xx.2017 [dato settes inn, seks måneder etter 
fastsettelse], og omsettes til lagrene er tomme.  

Kosttilskudd som inneholder maksimum 1500 mg kalsium per anbefalt døgndose kan 
fortsatt produseres og merkes til og med xx.xx.2017 [dato settes inn, seks måneder etter 
fastsettelse], og omsettes til lagrene er tomme.  

 

 

Vedlegg 1 skal lyde: 

 

Vedlegg 1. Vitaminer og mineraler som kan benyttes ved fremstilling av kosttilskudd 

Merknad: Vedlegget angir minimums- og maksimumsinnhold av vitaminer og mineraler per anbefalt 
døgndose. «Anbefalt» viser her til den døgndosen produsenten av kosttilskuddet anbefaler, og som 
skal framkomme i merkingen av kosttilskuddet, jf. § 7.  

 
 

Minimums-
innhold per 

anbefalt 
døgndose 

 
Maksimumsinnhold per anbefalt døgndose for 

 
småbarn  

fra 1 år og 
opptil 3 år 

 
Særlige 

merkekrav:  
se § 7 

barn  
fra 3 år og 
opptil 11 år 

 
Særlige 

merkekrav:  
se § 7 

unge  
fra 11 år og 
opptil 18 år 

 
Særlige 

merkekrav:  
se § 7 

voksne  
fra 18 år 

 
 

Særlige 
merkekrav:  

se § 7 
Vitaminer      
Vitamin A (μg RE) 120     
Vitamin D (μg) 2,5 16 15 40 80
Vitamin E (mg α-
TE) 

1,8     

Vitamin K (μg) 11     
Tiamin (mg) 0,17     
Riboflavin (mg) 0,21     
Niacin (mg NE) 2,4     
Folsyre (μg) 30 160 260 560 960
Vitamin B6 (mg) 0,21     
Pantotensyre (mg) 0,9     
Vitamin B12 (μg) 0,38     
Biotin (μg) 7,5     
Vitamin C (mg) 12 230 477 955 1000
Mineraler      
Kalsium (mg) 120 1026 1052 776 705
Fosfor (mg) 105     
Magnesium (mg) 56 85 120 280 350
Jern (mg) 2,1     
Kopper (mg) 0,15     
Jod (μg) 23  
Sink (mg) 1,5     
Mangan (mg) 0,3     
Selen (μg) 8,3     
Krom (μg) 6     



 

 

Molybden (μg) 7,5     
Natrium (mg)      
Kalium (mg) 300  
Fluorid (mg) 0,1     
Klorid (mg)      
Bor (mg)      
Silisium (mg)      
 

[Til høringsinstansene: Forslagene til nye maksimumsgrenser og andre endringer i vedlegg 1 
er markert med uthevet skrift.] 

 

 

Overskriften i vedlegg 2 skal lyde: 

 

Vedlegg 2. Vitamin- og mineralforbindelser som kan benyttes ved fremstilling av kosttilskudd 

 

 

II  

Forskriften trer i kraft straks. 


