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2018/19:661 Konsekvent hantering vid beskrivning av hälsofördelar
Statsrådet Jennie Nilsson (S) har i likhet med andra statsråd sedan tidigare fått
svara på frågor rörande CBD-produkter, och inte minst i samband med det
senaste svaret (den 27 februari 2019) var det tydligt att hon hade ett stort
förtroende för att myndigheterna gör rätt bedömningar när de utfärdar
säljförbud.
Att CBD, likt andra ämnen som förekommer i våra livsmedel (såsom olika
vitaminer, antioxidanter och mineraler), har en lång rad medicinska egenskaper
råder det ingen tvekan om. Flertalet företag som distribuerat CBD har dock
belagts med säljförbud till följd av att myndigheterna anser att de gjort reklam
för dessa egenskaper. Av den anledningen har man mot företagens vilja valt att
klassa dessa produkter som läkemedel snarare än kosttillskott.
Precis som jag tidigare poängterat när jag lyft denna fråga finns det en allvarlig
risk att myndigheterna går för långt när gränsen mellan medicin och
kosttillskott sakta men säkert suddas ut – enbart till följd av att företag i
samband med försäljningen hänvisar till produktens positiva hälsoeffekter.
Resultatet kan innebära alltför långtgående regleringar, som har motsatt effekt
mot myndigheternas primära uppgift att arbeta i enlighet med konsumenternas
intresse av att främja en hälsosam livsstil.
För inte så länge sedan såg jag själv hur olivolja marknadsfördes med följande
text: ”Unik ofiltrerad ekologisk olivolja med hälsoeffekter som till exempel
förebygger bröstcancer och högt blodtryck.” Jag tvivlar starkt på att ett företag
som säljer olivolja åläggs liknande säljförbud som CBD-företag, men i
konsekvensens namn bör så ändå ske, om myndigheterna ska stå fast vid
tidigare beslut.
Mot bakgrund av att olika livsmedel, såsom exempelvis olika former av bär,
rotfrukter och örter, i likhet med CBD ibland marknadsförs med hänvisning till
sina positiva hälsofördelar önskas statsrådet Jennie Nilsson svara på följande
fråga:

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att ändra myndigheternas
ställningstagande gentemot CBD-företag mot bakgrund av vad som framförts i
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frågan rörande kosttillskott och livsmedel med hälsofördelar?

………………………………………
Markus Wiechel (SD)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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