
 

 

Utkast til forskrift om endring i forskrift om kosttilskudd 
 

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet xx.xx.2016 med hjemmel i lov 19. desember 
2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9, 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). 
 
 
[Til informasjon: de foreslåtte endringene er markert med fet skrift.] 

 I   

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

 

§ 7 skal lyde:  

 

Utforming og innhold i merkingen 

Den lovbestemte betegnelsen for produkter som omfattes av denne forskriften er 
«kosttilskudd». 

Betegnelsen «kosttilskudd» er forbeholdt produkter som tilfredsstiller bestemmelser i 
denne forskriften. 

Kosttilskudd skal merkes med: 

1. navnet på de kategorier av næringsstoffer eller andre stoffer med ernæringsmessig 
eller fysiologisk effekt som kjennetegner produktet, eller en angivelse av arten av 
disse 

2. anbefalt døgndose 
3. en advarsel mot å innta mer enn anbefalt døgndose 
4. informasjon om at kosttilskudd ikke bør brukes som erstatning for en variert kost 
5. informasjon om at produktene bør oppbevares utilgjengelig for barn 

 

Kosttilskudd med folsyre til kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne 
med å bli gravide, skal merkes med: «Folat reduserer risikoen for nevralrørsdefekt. 
Folsyre er en form for folat. Kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne 
med å bli gravide, anbefales derfor et folat-tilskudd på 400 mikrogram daglig fra minst 
en måned før befruktning og i svangerskapets første tre måneder, i tillegg til folat fra 
et variert kosthold». Merkingen skal gjøres i hovedsynsfeltet. 

 

§ 8 skal lyde:  

 

Deklarasjon av mengdeinnhold 



 

 

Kosttilskudd skal merkes med mengdeinnhold av næringsstoffer eller andre stoffer med 
ernæringsmessig eller fysiologisk effekt uttrykt i tall per anbefalt døgndose. Enhetene som 
skal benyttes for vitaminer og mineraler er gitt i vedlegg 1 til denne forskriften. 

Mengdeinnholdet skal fastsettes på grunnlag av gjennomsnittsverdier av produsentens 
analyse av produktet. 

I tillegg til merking i henhold til første ledd, skal mengdeinnholdet av de vitaminene og 
mineralene som er gitt i forskrift 28. november 2014 nr.1497 om matinformasjon til 
forbrukerne § 1, i vedlegg XIII, del A i forordning (EU) nr. 1169/2011 om 
matinformasjon til forbrukerne, også angis som prosentandel av det referanseinntaket 
som er fastsatt i vedlegget i matinformasjonsforordningen. Prosentandelen skal angis per 
anbefalt døgndose. Angivelse av prosentandel kan i tillegg vises grafisk. 

 

§ 11 skal lyde:  

 

Dispensasjon 

Mattilsynet kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt 
at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

 

 

§ 13 oppheves.  

 

 

§ 14 skal lyde:  

 

Ikrafttredelse og overgangsordninger 

Denne forskriften trer, med unntak av § 10, i kraft 28. mai 2004. Samtidig oppheves 
forskrift 25. september 1986 nr. 1918 for produksjon og frambud m.v. av vitamin- og 
mineraltilskudd. § 10 trer i kraft fra den tid departementet bestemmer. 

Kosttilskudd som inneholder minimum 1 μg vitamin D per anbefalt døgndose, kan 
fortsatt produseres og merkes til og med 24. september 2015, og omsettes til lagrene er 
tomme. 

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.2016, 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.2016, og omsettes til 
lagrene er tomme.  



 

 

Kosttilskudd som inneholder minimum 25 µg folsyre per anbefalt døgndose, 
eller minimum 200 mg kalium per anbefalt døgndose, kan fortsatt produseres og 
merkes til og med xx.xx.2016, og omsettes til lagrene er tomme. 

 

Vedlegg 1 skal lyde: 

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.  

 Minimumsinnhold per anbefalt 
døgndose 

Maksimumsinnhold per anbefalt  

døgndose 

Vitaminer   

Vitamin A (μg RE) 120 1500 

Vitamin D (μg) 2,5 20 

Vitamin E (mg α-
TE) 

1,8 30 

Vitamin K (μg) 11 200 

Tiamin (mg) 0,17 2,4 

Riboflavin (mg) 0,21 2,8 

Niacin (mg NE) 2,4 32 

Folsyre (μg) 30 200 

Folsyre (μg) 1 400 1 400 1 

Vitamin B6 (mg) 0,21 4,2 

Pantotensyre (mg) 0,9 15 

Vitamin B12 (μg) 0,38 9 

Biotin (μg) 7,5 225 

Vitamin C (mg) 12 200 

Mineraler   

Kalsium (mg) 120 1500 

Fosfor (mg) 105 1500 

Magnesium (mg) 56 250 



 

 

Jern (mg) 2,1 27 

Kopper (mg) 0,15 4 

Jod (μg) 23 225 

Sink (mg) 1,5 25 

Mangan (mg) 0,3 5 

Selen (μg) 8,3 100 

Krom (μg) 6 125 

Molybden (μg) 7,5 250 

Natrium (mg)  500 

Kalium (mg) 300 1000 

Fluorid (mg) 0,1 0,5 

Klorid (mg)  750 

Bor (mg)  1 

Silisium (mg)  400 

1 Gjelder kun for kosttilskudd til kvinner som planlegger graviditet, eller som kan regne med å 
bli gravide. 

I vedlegg 2 skal nytt punkt 10 under A. Vitaminer lyde: 
 

 

10 FOLAT 

a) Pteroylmonoglutaminsyre 

b) kalsium-L-metylfolat 

c) (6S)-5-metyltetrahydrofolsyre, glukosaminsalt 

II  

Forskriften trer i kraft straks. 


