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FORSKRIFT OM ENDRING I FORSKRIFT AV 30. JUNI 1978 OM 

NARKOTIKA M.V.  
 

Fastsatt av Statens legemiddelverk med hjemmel i § 3 nr. 1 i forskrift av 30. juni 1978 om 

narkotika m.v. gitt av Sosialdepartementet med hjemmel i §20 og §21 i lov av 20. juni 

1964 nr. 5 om legemidler og gifter m.v., jfr. kongelig resolusjon av 16. desember 1977, jfr. 

lov av 4. desember 1992 nr 132 om legemidler mv §22, §23, §24 og §25. 

 

I I narkotikalisten gjøres det følgende endringer: 

 

A) Følgende stoffer tilføyes og merkes slik det er angitt i tabellen: 

 

 

Stoff  

INN-navn  

(latin) 

Konvensjon: 

N=Narkotikakonv. av 

1961  

P= Konv. om psyko-     

trope stoffer, 1971 

Schedule I-IV 

Merknader 

Ved innførsel/utførsel 

kreves  

Forbudt 

etter 

forskr.  

§ 4 

Unntak og 

spesielle 

bestem-

melser m.v. 
Sertifikat Eksport-

deklarasjon 

 

2C-B*           P II      X       X  

4-MTA*           P I      X       X  

Gammahydroksy-

smørsyre (GHB*) 

          P IV      X    

Zolpidem           P IV      X    

Amineptin           P II      X    

Psilocybe 

cubensis 

      X       X  

Panaeolus 

cyanescens 

      X       X  

Sopper med 

innhold av 

psilocybin eller 

psilocin 

      X       X Herunder bl.a. 

dyrkede, 

tørkede eller 

på annen måte 

bearbeidede 

sopper. 

 

* Kjemisk betegnelse, se etter tabellen. 

 

 

Kjemiske betegnelser (engelske) oppgitt av FNs narkotikakommisjon for en del stoffer 

som ikke har godkjente INN (International non-proprietary)-navn: 

 

2C-B 4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine 

4-MTA -methyl-4-methylthiophenethylamine 

GHB -hydroxybutyric acid 

Amineptin 7-(10,11-dihydro-5H-dibenzoa,dcyclohepten-5-yl)aminoheptanoic acid 



 

 

 

 

 

 

B) Det gjøres følgende endringer i forhold til stoffer og sopper som allerede er 

oppført i narkotikalisten (endringene med uthevet skrift): 

 

 

Stoff  

INN-navn  

(latin) 

Konvensjon: 

N=Narkotikakonv. av 

1961  

P= Konv. om psyko-     

trope stoffer, 1971 

Schedule I-IV 

Merknader 

Ved innførsel/utførsel 

kreves  

Forbudt 

etter 

forskr.  

§ 4 

Unntak og 

spesielle 

bestem-

melser m.v. 
Sertifikat Eksport-

deklarasjon 

 

Psilocybe 

semilanceata 

      X       X      

Buprenorphine se 
buprenorphinum 

                 

 

 

 

II Ikrafttredelse 

  

Endringene trer i kraft straks med unntak av oppføringen av Psilocybe cubensis, Panaeolus 

cyanescens og sopper med innhold av psilocybin eller psilocin, hvor endringene trer i kraft 

15. april 2004. 
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