
 
 
 

Statens legemiddelverk 
Postboks 240 Skøyen, 0213 Oslo 
Besøksadresse: Grensesvingen 26, 0663 Oslo 
post@legemiddelverket.no  
legemiddelverket.no 

Brev stiles til Statens legemiddelverk. Vennligst oppgi vår referanse. 
 

Tlf.: 22 89 77 00  
Kto.: 7694 05 00903 
Org.nr. 974 761 122 

  
  

Psynapse 
v/styreleder Jørn Kløvfjell Mjelva   

 
 

Jens Bjelkes gate 82 E 
0652 Oslo 
 
 
 
Deres ref. Dato Vår ref. Saksbehandler 
   28.10.2021 21/26727-2 Anne Sagabråten 
 
SPISS FLEINSOPP OG NARKOTIKALISTEN 
 
Vi viser til din henvendelse av 10. august 2021 der du ber Legemiddelverket revurdere 
klassifiseringen av viltvoksende spiss fleinsopp som narkotika.  

Til din informasjon kan vi opplyse at spiss fleinsopp (Psilocybe semilanceata) ble oppført i 
narkotikalisten i desember 1981. Som det framgår av vedlagte rundskriv fra Helsedirektoratet datert 
31. desember 1981, ble oppføringen gjort etter henstilling fra flere hold og som følge av at spiss 
fleinsopp hadde vært benyttet i misbruksøyemed.   

I mars 2004 besluttet Statens legemiddelverk (som overtok forvaltningen av narkotikalisten i 2001) at 
gruppen «sopper med innhold av psilocybin eller psilocin» skulle oppføres i narkotikalisten med 
virkning fra 15. april 2004. I tillegg ble Psilocybe cubensis (cubafleinsopp) og Panaeolus cyanescens 
(blånende flekkskivesopp) oppført i narkotikalisten etter at det var gjort en rekke beslag av de nevnte 
soppene i Norge. Vedlagt følger kopi av kunngjøringsmanuskriptet som ble sendt til Norsk Lovtidend 
22. mars 2004. 

Forskrift av 14. februar 2013 om narkotika § 3 definerer hva som regnes som narkotika i Norge:  

Som narkotika regnes 

a) stoffer, grupper av stoffer, droger, planter og sopper som er oppført i narkotikalisten, jf. § 4 

b) salter, stereoisomere, estere og etere av stoffer og grupper av stoffer oppført på 
narkotikalisten, forutsatt at stoffene har, eller antas å ha, psykoaktiv effekt 

c) blandinger (flytende, i fast form eller i gassfase) med innhold som nevnt i bokstav a) eller b). 

Med psykoaktiv effekt menes effekt på sentralnervesystemet i form av stimulering eller nedstemthet 
med minst én av følgende virkninger: hallusinasjoner, forstyrrelser i motoriske funksjoner, tenkning, 
adferd, oppfattelse eller sinnsstemning. 

Med blandinger menes oppløsninger, fortynninger, ekstrakter, konsentrater, tinkturer og produkter 
av enhver art, herunder farmasøytiske preparater, samt bearbeidede former av de aktuelle stoffer, 
droger, planter og sopper, forutsatt at bearbeidelsen ikke fører til en kjemisk endring av stoffene. 

Videre framkommer det av narkotikaforskriften § 4 annet ledd at også andre stoffer, grupper av 
stoffer, droger, planter og sopper kan oppføres i narkotikalisten dersom de har, eller antas å ha, 
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lignende effekt som de stoffer, planter og droger som kommer inn under FN-konvensjonene om 
henholdsvis narkotika og psykotrope stoffer konvensjonene.  

Narkotikaforskriften § 4 annet ledd lyder som følger: 

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. 

Konklusjon 
Legemiddelverket kan ikke se at det etter oppføringen av spiss fleinsopp i 1981 har framkommet nye 
opplysninger, herunder opplysninger om soppens innhold av psykoaktive stoffer, som tilsier at spiss 
fleinsopp ikke lenger oppfyller vilkårene for å være omfattet av definisjonen i § 3 i forskrift om 
narkotika av 14. februar 2013. Legemiddelverket finner følgelig ikke grunnlag for å revurdere 
klassifiseringen av spiss fleinsopp som narkotika. 
 
Til din informasjon kan vi for øvrig opplyse at Psilocybe semilanceata er oppført i narkotikalistene 
også i land som Sverige og Danmark. 
 
Vi beklager at vårt svar på din henvendelse ikke foreligger før i dag. 
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