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2018/19:257 Säljförbud av CBD
CBD, en av hundratalet så kallade cannabinoider i cannabisplantan, kan ha en
rad medicinska egenskaper. Till skillnad från den rusgivande substansen THC
orsakar CBD i sig inget rus och används därför som näringstillskott av
människor i hela världen för att leva ett mer hälsosamt liv eller för att lindra
hälsoproblem.
Nu har det framkommit att ännu ett företag ålagts säljförbud av produkter som
innehåller så kallad CBD-olja, vilket blir det åttonde företaget som fått
säljförbud av Läkemedelsverket sedan 2017. Läkemedelsverket har som skäl
angett att man bedömer att hampaprodukter (som innehåller ämnet CBD) bör
klassas som läkemedel, vilket innebär krav på särskilda tillstånd för att få sälja
preparatet. Flera företag som stoppats från att sälja sina produkter hänvisar å sin
sida till att CBD-oljan ska ses som ett kosttillskott, varför försäljningen också
bör regleras av livsmedelslagen snarare än läkemedelslagen.
Livsmedelsverket bygger sin tes på att CBD innehåller en farmakologiskt aktiv
substans som säljs med en rad medicinska påståenden. Att CBD av
Läkemedelsverket anses ha en medicinsk användning gör det hela mer
komplicerat, då detta kan appliceras på örter som innehåller höga halter av
antioxidanter eller antiinflammatoriska ämnen (såsom ingefära, vitlök,
gurkmeja, chili eller kanel) vilka också används i syfte att må bättre.
I de CBD-fall vi sett hittills har dock myndigheten gått för långt, då gränsen
mellan medicin och kosttillskott sakta men säkert suddas ut. Till slut kan detta
innebära regleringar som har motsatt effekt mot myndighetens primära uppgift
att arbeta i enlighet med konsumenternas intresse av att främja en hälsosam
livsstil.
Livsmedelsverket har som landets expert- och kontrollmyndighet på
livsmedelsområdet en mycket viktig roll i samhället. Deras arbete går ut på att
möjliggöra för vanliga människor att leva drägliga liv genom att bland annat
tillhandahålla information om en sund livsstil.
Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:
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Avser statsrådet att verka för en förändring av Livsmedelsverkets arbete i syfte
att förhindra framtida regleringar som försvårar för människor att tillgodose sitt
behov av särskilda örter och kosttillskott eller på annat sätt verka för att
harmlösa substanser som CBD ska bli mer lättillgängliga?

………………………………………
Markus Wiechel (SD)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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