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Risikovurdering av «andre stoffer»
Mattilsynet viser til utkastet til bestilling: Risikovurdering av andre stoffer i næringsmidler fra 14.
april 2014. På bakgrunn av møtet med Folkehelseinstituttet 25. april og telefonsamtale mellom Marie
Louise Wiborg og Svanhild Vaskinn 26. april sender vi følgende reviderte bestilling.
Bakgrunn for saken

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er
vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også i stor grad til
sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en positiv helseeffekt hos
personen som inntar dem. Vi vet imidlertid at «andre stoffer» kan ha helseskadelige effekter. Type
og omfang av helseskaden vil avhenge av hvilket stoff, og i hvilke mengder det inntas.
Danmark har regulert området med en positivliste med bruksbetingelser og spesifikasjoner for 35
stoffer. I stedet for å fastsette øvre trygge mengder for «andre stoffer» har Fødevarestyrelsen basert
vurderingen på bruksnivå i produkter. Slike vurderinger er enklere og raskere å gjennomføre enn en
fullstendig risikovurdering. For mange av stoffene foreligger det heller ikke tilstrekkelig med data til
at det er mulig å gjennomføre risikovurderinger hvor det etableres øvre trygg grense for bruk. Det
utarbeides også spesifikasjoner for stoffer - disse er basert på virksomhetenes opplysninger om
stoffets identitet og renhet. Jfr. oversendelse av dansk liste over stoffer og noen risikovurderinger 9.
april.
MT har foreslått for Helse- og omsorgsdepartementet å bruke det danske regelverket og den danske
listen som en modell for nasjonalt regelverk. En eventuell norsk regulering av området skal ta
utgangspunktet i produkter og stoffer som finnes på det norske markedet. Jfr. oversendelse av
foreløpig liste 9. april over stoffer som brukes i Norge.
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Oppdrag

Oppdraget skal bestå av flere faser. Det er kun fase 1 som er beskrevet i denne bestillingen.
Bestilling for det videre arbeidet utarbeides etter at arbeidet med fase 1 er avsluttet.


Fase 1. MT ber VKM-sekretariatet om å utarbeide en oversikt over relevante risikovurderinger
som er gjort for stoffer på den vedlagte listen. VKM har både selv gjennomført
risikovurderinger av noen av disse stoffene samt at de har oversikt over risikovurderinger som
er gjennomført av andre risikovurderingsorganer, f.eks. EFSA. MT ønsker informasjon om
det i risikovurderinger er satt UL, GL eller om det er vurdert andre bruksmengder.

Vedlagt følger en liste over stoffer som vi antar brukes i Norge. Denne er ikke oppdatert og vi jobber
derfor parallelt med å innhente oppdaterte informasjon om hvilke «andre stoffer» brukes i Norge og
i hvilke mengder. Vi vil oversende denne så snart den er klar. Frist for ferdigstillelse av fase 1 er 30.
juni.

Terms of reference
The Norwegian Food Safety Authority (NFSA) has compiled a list of «other substances» used in
food supplements and other foods in Norway. NFSA has requested the Norwegian Scientific
Committee for Food Safety (VKM) for assistance with analysing the safety of the enlisted
substances.
The assignment will be divided in several phases.
Since risk/safety assessments for some of the substances on the list have already been carried out by
competent authorities (such as the European Food Safety Authority, Institute of Medicine - USA
and Norwegian Scientific Committee for Food Safety), in phase 1 of the assignment, VKM has
been requested to:
-

make an overview of existing risk/safety assessments for «other substances» enlisted by
NFSA, prepared by a competent risk assessment authority.

If assessments for some of these substances exist, then, VKM is requested to:
- describe data on upper limits (UL), guidance limits (GL) or other safe limits established for
the substances in these assessments.
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