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Information om regler for cannabidiol (CBD)-holdige 
fødevarer  
 

 

I det følgende beskrives reglerne for markedsføring i Danmark af fødevarer, 

herunder kosttilskud, med indhold af det aktive stof cannabidiol (CBD) og andre 

cannabinoider fra hampeplanten (Cannabis sativa L.). 

 

Fødevarer skal generelt overholde fødevarelovgivningen, herunder Novel Food 

forordningen, som siger, at fødevarer, som ikke har været konsumeret i 

nævneværdigt omfang i EU før 15. maj 1997, skal risikovurderes og godkendes, 

inden de må markedsføres i EU. Herudover skal Fødevareforordningens artikel 14 

om at fødevarer ikke må være farlige, overholdes.  

 

Følgende produkter af hamp anses ikke for at være novel food: Hampefrø, frømel, 

proteinpulver fra frø, samt frøolie fra sorter af hampeplanten 

(Cannabis sativa L.), som er optaget i EU’s sortskatalog, og som er fri for eller 

har lavt indhold af tetrahydrocannabinol (THC). Der er ikke kendskab til, at andre 

dele af hampeplanten, herunder ekstrakter af hampeprodukter, har været 

konsumeret i EU i nævneværdigt omfang som fødevarer før 15. maj 1997. 

Fødevarestyrelsen betragter derfor sådanne produkter som novel food, hvorfor 

markedsføring heraf kræver en forudgående risikovurdering og godkendelse i 

henhold til EU’s novel food regler med mindre virksomheden kan dokumentere 

nævneværdigt konsum som fødevare før maj 1997 i henhold til novel food reglerne. 

Novel food status for hamp og cannabidiol/cannabinoider fremgår af EU’s novel 

food liste (Novel Food Catalogue). Nuværende status er, at ekstrakter af 
Cannabis sativa L. og afledte produkter indeholdende cannabinoider er 
omfattet af novel food reglerne. Dette gælder såvel ekstraktet som produkter, 

hvortil ekstraktet er tilsat som ingrediens. Det samme gælder for ekstrakter af 

andre cannabinoid-holdige planter samt for syntetisk fremstillede cannabinoider. 

 

Der er en proces i gang i EU med at fastslå, hvorvidt andre dele af hampeplanten 

(blade, blomster, ekstrakter af forskellige plantedele af hamp m.v.) har været 

lovligt markedsført i Fællesskabet før 15. maj 1997. EU-kommissionen har i 2018 

anmodet om oplysninger fra EU-medlemsstaterne herom.  

 

Såfremt der fra en EU-medlemsstat fremkommer oplysninger om, at andre dele af 

hampeplanten (blade, blomster, ekstrakter af forskellige plantedele af hamp m.v.) 

har været lovligt markedsført i Fællesskabet i nævneværdigt omfang før 15. maj 

1997, vil EU’s Novel Food Catalogue blive opdateret og præciseret med hensyn til, 

hvilke dele af hampeplanten der ikke betragtes som omfattet af novel food 

reglerne. 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/catalogue_en
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Information om, hvordan man starter en forespørgsel om novel food status i en 

medlemsstat med det formål at indsende data om konsum i nævneværdigt omfang, 

kan findes på EU-kommissionens hjemmeside. Information om indsendelse af en 

forespørgsel til Fødevarestyrelsen kan findes her. 

 

I Danmark skal kosttilskud anmeldes til Fødevarestyrelsens kosttilskudsdatabase. 

Læs mere om markedsføring af kosttilskud på Fødevarestyrelsens hjemmeside.  

 

Fødevarestyrelsen anbefaler, at virksomheder inden anmeldelse af et CBD-holdigt 

produkt som kosttilskud tager kontakt til Lægemiddelstyrelsen og får afklaret, at 

der ikke er tale om et lægemiddel.  

Læs Lægemiddelstyrelsens rådgivning om CBD-holdige produkter her. 

 

Godkendelse af en ny fødevare sker på baggrund af en ansøgning om godkendelse i 

henhold til novel food reglerne. Behandling af ansøgningen omfatter en 

risikovurdering foretaget af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) 

og en efterfølgende beslutning om godkendelse. Forventet sagsbehandlingstid er 

ca. 18 måneder fra ansøgningen er indsendt, til der er truffet beslutning om 

eventuel godkendelse. Læs om proceduren for novel food godkendelse her. 

 

Fødevarestyrelsen har desuden fastsat vejledende aktionsgrænser for indhold af 

THC i hampefødevarer. Du kan læse herom på Fødevarestyrelsens hjemmeside om 

novel food (under ”Brug af hamp i fødevarer”).  

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/legislation_en
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Nye-fødevarer-og-fødevareingredienser.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Markedsføring-af-kostilskud.aspx
https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/special/medicinsk-cannabis/borgere/aendringen-af-thc-graensen-fra-1-juli-2018/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Saadan-faar-du-godkendt-nye-foedevarer-eller-foedevareingredienser.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Risikovurdering-og-godkendelse-af-foedevarer.aspx
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Risikovurdering-og-godkendelse-af-foedevarer.aspx

