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Anmodning om å stryke viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalista
Vi skriver dette brevet for å be Legemiddelverket om å revurdere klassifiseringen av
viltvoksende spiss fleinsopp som narkotika, da vi anser at klassifiseringen mangler en
folkehelsemessig, rettslig eller kriminalpolitisk begrunnelse.
Fleinsopp har i en rekke systematiske gjennomganger av ekspertvurderinger blitt rangert
som det rusmiddelet som har lavest skadepotensial (1 - 4). Fleinsopp er fysiologisk
veltolerert (5), og regnes ikke for å være avhengighetsdannende (6). Eventuelle negative
konsekvenser er først og fremst knyttet til forvirringstilstander, angst og irrasjonell atferd
under selve rusen (6), men alvorlige hendelser tilknyttet inntak av fleinsopp forekommer
svært sjelden (7).
På tross av at soppen er relativt lett tilgjengelig, er bruk av spiss fleinsopp lite utbredt i den
norske befolkningen (8), noe som tilsier at det er lite fare for en betydelig økning i bruk
dersom den fjernes fra narkotikalista. Ettersom soppen vokser fritt i naturen, og er krevende
å dyrke, er det også liten risiko for at å fjerne den fra narkotikalista ville legge til rette for
storstilt produksjon eller distribusjon.
Selv om de psykoaktive komponentene psilocybin og psilocin er regulert av FNs
narkotikakonvensjoner, har FNs narkotikakontrollbyrå i et brev til nederlandske
helsemyndigheter fra 2001 slått fast at planter med naturlig forekomst av disse
komponentene ikke er omfattet av konvensjonene (9). Ettersom fleinsopp heller ikke er
særskilt regulert av narkotikakonvensjonene, er disse ikke til hinder for at man kan fjerne
viltvoksende spiss fleinsopp fra narkotikalista.
I dag risikerer personer som plukker spiss fleinsopp med hensikt om bruk som rusmiddel å
straffes for erverv, hvilket etter straffeloven § 231 er et lovbrudd med to års strafferamme
(10). Selv om den faktiske strafferammen i praksis er begrenset til et forelegg, fremstår det
likevel unødvendig og uhensiktsmessig å bruke samfunnets ressurser på å rettsforfølge
mennesker for å plukke en sopp som vokser fritt i norsk natur. Det bryter også med
allemannsretten, slik den er formulert i § 5. av friluftsloven, som i utgangspunktet gir
allmennheten mulighet til å “høste ville nøtter som skal spises på stedet og plukke og ta
med seg ville blomster, planter, bær og vill sopp, samt røtter av ville urter” (11).

Det foreligger med andre ord ingen folkehelsemessige, kriminalpolitiske eller rettslige
begrunnelser for at viltvoksende spiss fleinsopp skal stå på narkotikalista. I fraværet av
en solid begrunnelse, mener vi at vilkårene for innskrenkningene narkotikareguleringen
innebærer for allemannsretten og folks handlefrihet, ikke er oppfylt. Å strafflegge
plukking av viltvoksende sopp er heller ikke i overensstemmelse med kravet til solid
begrunnelse for bruk av straff, slik det fremgår i forarbeidene til straffeloven.
På denne bakgrunn ber vi Statens Legemiddelverk gjøre en ny vurdering av
klassifiseringen av viltvoksende spiss fleinsopp som narkotika, samt vurdere følgende
tiltak:
1. At spiss fleinsopp (psilocybe semilanceata) strykes som egen oppføring på
narkotikalisten.
2. At det gjøres et unntak i oppføringen lydende “Sopper med innhold av psilocybin
eller psilocin” for sopper som vokser vilt i Norge.
Vi ser frem til deres svar.

Med vennlig hilsen,
Jørn Kløvfjell Mjelva
Styreleder i Psynapse
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