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Jørn Kløvfjell Mjelva <jorn@psynapse.no>

21/26727-2 - Spiss fleinsopp og narkotikalisten 

Jørn Kløvfjell Mjelva <jorn@psynapse.no> 10. november 2021 kl. 10:57
Til: "Anne S. Onsgård Sagabråten" <annes.onsgard.sagabraten@legemiddelverket.no>

Hei, og takk for grundig redegjørelse.

Vi opplever imidlertid ikke at denne redegjørelsen er et svar på spørsmålet vårt. Slik jeg tolker brevet, hviler
klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika på narkotikaforskriften § 3 alternativ a, altså at  
som narkotika regnes "stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper som er oppført i narkotikalisten, jf. § 4". At
spiss fleinsopp regnes som narkotika fordi det er oppført som narkotikalisten, har vi imidlertid ikke problematisert. Vår
henvendelse rettet seg mot begrunnelsen for at spiss fleinsopp var ført opp på narkotikalisten i utgangspunktet. 

Her henvises det i brevet til narkotikaforskriften § 4 annet ledd:

I narkotikalisten oppføres de stoffer, planter og droger som kommer inn under Den alminnelige narkotikakonvensjon
30. mars 1961 eller Konvensjon om psykotrope stoffer 21. februar 1971. Andre stoffer, grupper av stoffer, droger,
planter og sopper kan oppføres dersom de har, eller antas å ha, lignende effekt som de stoffer, planter og droger som
kommer inn under konvensjonene. 

Ettersom spiss fleinsopp ikke er listet opp i det aktuelle konvensjonene, er det dermed annet punktum som er
relevant i denne sammenheng: "Andre stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres dersom de
har, eller antas å ha, lignende effekt som de stoffer, planter og droger som kommer inn under konvensjonene." (vår
understrekning).

Med andre ord gir narkotikaforskriften § 4 adgang til å føre opp spiss fleinsopp og andre sopparter på narkotikalisten,
men krever på ingen måte at dette gjøres. Henvisning til denne paragrafen er derfor ingen begrunnelse for
oppføringen av spiss fleinsopp på narkotikalisten. Man kan her merke seg at det er finnes flere andre viltvoksende
sopper og planter som har lignende psykoaktive effekter som fleinsopp, herunder rød fluesopp og piggeple, som ikke
er oppført på narkotikalisten. At spiss fleinsopp inneholder de psykoaktive stoffene psilocybin og psilocin - som er
regulert i konvensjonene - virker heller ikke å være en begrunnelse for oppføringen, da det finnes en rekke planter
som inneholder andre stoffer som er regulert av konvensjonene, men som ikke er oppført på narkotikalisten. 

Slik vi ser det, er det nærmeste vi kan komme en begrunnelse for oppføringen av spiss fleinsopp merknaden i
Helsedirektoratets rundskriv fra 1981, der det vises til at den: 

1. inneholder psilocybin, 
2. at den har vært brukt i "misbruksøyemed", 
3. og oppføres i listen etter "henstilling fra flere hold". 

Slik som tidligere nevnt, virker ikke innholdet av psilocybin å være en selvstendig begrunnelse for oppføringen, all
den tid den finnes en rekke planter og sopper som inneholder stoffer som er regulert av konvensjonene, men som
ikke er oppført på listen. 

Med "misbruksøyemed" antar vi at man sikter til at soppen har vært brukt som rusmiddel. Vi kan imidlertid ikke se at
det at noe brukes som et rusmiddel utgjør noen begrunnelse for oppføring på narkotikalisten, all den tid at det finnes
en rekke droger, planter og sopper som brukes til rusøyemed - herunder droger, planter, sopper med en lignende
effekt som fleinsopp - som ikke er oppført på listen. 

Ei heller utgjør en "henstilling fra flere hold" noen begrunnelse for oppføringen av spiss fleinsopp på narkotikalisten,
så lenge det ikke er gjort en vurdering av bakgrunnen for disse henstillingene. 

Det fremgår ikke av merknaden at man i 1981 gjorde en reell vurdering av hensynene for oppføringen av spiss
fleinsopp på narkotikalisten, eller begrunnet at oppføringen ivaretar interesser som veier opp de begrensninger
oppføringen medfører for borgerne, herunder begrensninger i allemannsretten slik den er nedfelt i friluftsloven § 5.
Denne merknaden alene kan derfor ikke begrunne oppføringen av spiss fleinsopp i narkotikalisten. 

Vi kan ikke se at Legemiddelverket i sitt brev datert 28. april har gjort en reell vurdering av begrunnelsen for
oppføringen av spiss fleinsopp på narkotikalisten, og vil derfor igjen be om at man foretar en ny vurdering av
klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. Dersom man velger å ikke foreta en slik vurdering, ber vi om
begrunnelse for dette. 

Vi ser frem til deres svar. 
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