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Hallusinogene sopper: utfordringen å bekjempe naturlig forekommende stoffer i en 
elektronisk tidsalder
Media har det siste tiåret fattet interesse 
for bruken av hallusinogene sopper, 
noe som trolig har sammenheng med 
at disse soppene selges åpenlyst, og 
at enkelte land har innført lovendringer 
som forbyr denne handelen.

Det tar ofte tid før nye trender kan 
identifi seres ved hjelp av vanlige, 
epidemiologiske metoder for 
kartlegging av narkotikabruk, og 
det er derfor behov for å supplere 
dem med mer følsomme metoder. 
Utfordringen består i å identifi sere 
nye narkotikatrender, som gjerne 
oppstår i små subpopulasjoner eller 
i begrensede geografi ske områder, 
og evaluere deres potensial for 
mer utstrakt spredning. Flere ulike 
informasjonskilder kan benyttes: f.eks. 

Defi nisjoner
Hallusinogene sopper, også kjent som ”magic mushrooms”: Arter som inneholder psilocybin og psilocin er de som på grunn av sine 
psykoaktive egenskaper, oftest brukes, og det er disse som er hovedgjenstand for denne policy-orienteringen. Andre arter hallusinogene
sopper, som f.eks. rød fl uesopp, inneholder muskimol og ibotensyre som de viktigste virkestoffene. Artene som inneholder muskimol er 
giftige og nært beslektet med andre, svært giftige, sopparter. 

”Smart shops”: Butikker som spesialiserer seg på salg av ”naturlige”, psykoaktive stoffer så vel som relatert litteratur og brukerutstyr.

1. Bruk av hallusinogene sopper er mer utbredt blant unge som har 
brukt andre illegale rusmidler enn blant unge som ikke har det. 
Unge som besøker musikkfestivaler og techno-arrangementer 
rapporterer høyere nivåer av narkotikabruk enn befolkningen 
generelt eller blant skoleelever. Det er derfor størst sannsynlighet 
for å fi nne brukere av hallusinogene sopper i disse miljøene.

2. Salg av hallusinogene sopper i ”smart shops” og salgsboder i 
Nederland og Storbritannia later til å ha spilt en viktig rolle som 
tilrettelegger for bruken.. Disse salgsstedene gjorde hallusinogene 
sopper lett tilgjengelig i løpet av siste halvdel av 1990-tallet og 
første halvdel av 2000-tallet.

3. Et nylig gjennomført internettsøk identifi serte 39 nettbutikker som 
selger hallusinogene sopper og sopprodukter. Mange av disse 
butikkene retter seg mot en internasjonal kundegruppe ved å 
tilby fl ere språkversjoner og levering til adresser i andre land. 
Det ble registrert betydelige variasjoner med hensyn til omfanget 
av og kvaliteten på informasjonen som ble gitt angående 
helserisikoen ved produktene.

4. Antallet rapporterte akuttilfeller med dødelig eller ikke-dødelig 
utfall som skyldes bruk av hallusinogene sopper, er svært lavt. 
Bruk av hallusinogene sopper knyttes oftere til psykisk helserisiko, 
og en signifi kant andel av de som bruker hallusinogene sopper 
kan oppleve panikkanfall.

5. De iboende karakteristikaene som forbindes med bruk 
av hallusinogene sopper (f.eks. kvalme, panikkanfall og 
uforutsigbare virkninger) så vel som sosiale begrensninger for 
unge som eksperimenterer med slik bruk (f.eks. behovet for trygge 
omgivelser for å redusere risikoen), kan fungere som hinder for 
jevnlig eller hyppig bruk.

6. På bakgrunn av bekymringer knyttet til utbredelsen av bruken, 
har seks EU-land siden 2001 skjerpet lovgivningen om sopp. Den 
nye lovgivningen kan ha hatt innvirkning på tilgjengeligheten 
av sopp og de totale kvanta som selges via internett. Det er 
imidlertid også ting som tyder på at nettbutikker har reagert ved 
å gå over til å selge ukontrollerte og kanskje i enkelte tilfeller, 
giftigere alternativer.

Et blikk på nøkkeltemaer

rapporter på internett og i andre 
media, rettsmedisinske analyser, 
praksis og forskning. Denne policy-
orienteringen legger frem informasjon 
om bruken av hallusinogene sopper 
og sammenfatter de erfaringer som 
er gjort. Faktorer som har bidratt til at 
trenden med bruk av hallusinogene 
sopper oppsto og fi kk utbre seg i 
siste halvdel av 1990-årene og første 
halvdel av 2000-tallet, identifi seres så 
vel som faktorer som har fungert som 
hinder for mer utstrakt spredning.

Hallusinogener er betegnelsen på 
en kategori narkotiske stoffer med 
varierende kjemisk sammensetning, 
og som kjennetegnes ved at de 
framkaller sanseforstyrrelser og 
forårsaker markante endringer i 

humør og tankeprosesser. Naturlig 
forekommende hallusinogener 
fi nnes i over 100 sopparter, og i 
de fl este av disse er psilocybin og 
psilocin de viktigste virkestoffene 
med hallusinogen effekt. Nesten alle 
sopper som inneholder psilocybin, er 
små, brune eller brungule sopper som 
lett kan forveksles med en rekke ikke-
psykoaktive, uspiselige eller giftige 
sopper som vokser i naturen.

Internasjonalt kontrolleres Psilocybin og 
psilocin på høyeste nivå, men likevel 
har lovverket i enkelte land vært uklart 
med hensyn til sopper som inneholder 
disse stoffene. Disse uklarhetene 
utnyttes av soppselgere og har vært til 
hinder for utviklingen av ordninger for 
å kontrollere tilsførselen. 
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Hvem er brukerne? 

I Europa oppsto bruken 
av hallusinogene sopper i 
rekreasjonssammenheng først 
mot slutten av 1950-tallet, men 
utbredelsen var i denne perioden 
begrenset til små grupper av ”spesielt 
innvidde” (f.eks. beat-poeter). 
Spredningen blant rekreasjonsbrukere 
skjedde gradvis fram til siste halvdel 
av 1990-tallet og første halvdel av 
2000-tallet, da salg av hallusinogene 
sopper i “smart shops” og salgsboder 
førte til at spredningen skjøt fart. 

Sammenlignet med cannabis, som er 
det mest brukte illegale rusmiddelet 
i EU, er det langt færre personer 
som har brukt hallusinogene sopper. 
Andelen unge i aldersgruppen 15–24 
år som har brukt hallusinogene sopper 
noen gang, varierer fra under 1 % 
opp til 8 % i 12 medlemsstater i EU. 
Blant skoleelever i alderen 15–16 
år er i enkelte land eksperimentering 
med hallusinogene sopper nærmest 
like utbredt som eksperimentering med 
ecstasy. Gjentatt eller regelmessig 
bruk av sopp er angivelig betraktelig 
mindre utbredt enn bruk av 
sentralstimulerende stoffer som kokain 
og amfetamin. På samme måte som 
med LSD, den andre hovedtypen av 
hallusinogene stoffer, går som regel 
unge brukere som eksperimenterer 
med sopp ikke over til hyppig eller 
regelmessig bruk.

Narkotikaundersøkelser gjennomført 
på musikkfestivaler og techno-
arrangementer viser at bruk av illegale 
rusmidler konsekvent er høyere i 
disse miljøene enn i befolkningen 
generelt eller blant skoleelever, og 
bruk av hallusinogene sopper er mer 
utbredt blant unge som har brukt 
andre illegale rusmidler enn blant 
unge som ikke har det. Men siden 
undersøkelsene vanskelig lar seg 
sammenlikne, må konklusjoner om 
trender trekkes med forsiktighet. Data 
fra Nederland tyder på at situasjonen 
var stabil i perioden 2000–2005, 
mens data fra Storbritannia tyder på 

en sterk økning i perioden 
2002–2004.

Tilgjengelighet

Hallusinogene sopper vokser vilt 
i mange deler av Europa, men 
tilgjengelig informasjon tyder på 
at mesteparten av soppen som 
brukes på grunn av sine psykoaktive 
egenskaper, er dyrket og ikke 
plukket i naturen. Soppene selges 
både som fersk og tørket vare så 
vel som for hjemmedyrking ved 
hjelp av soppsporer, soppmycel og 
dyrkingsutstyr. I ESPAD-undersøkelsen 
fra 2003 kom det fram at andelen 
skoleelever i alderen 15–16 år 
som anså det som “svært enkelt” 
eller “ganske enkelt” å få tak i 
hallusinogene sopper, varierte fra 4 % 
til 28 %. Under 10 % av elevene på 
Kypros, i Finland, Hellas, Ungarn, 
Latvia, Litauen, Romania og Tyrkia 
oppga at de enkelt kunne få tak i 
hallusinogene sopper, mens over 
20 % av elevene i Tsjekkia, Irland, 
Italia, Polen og Storbritannia sa det 
samme.

Salg av hallusinogene sopper i ”smart 
shops” og salgsboder i Nederland 
og Storbritannia under siste halvdel 
av 1990-tallet later til å ha spilt en 
viktig rolle som tilrettelegger for bruk 
av sopp. Nøyaktige tall på selgernes 
inntekter fra salg av hallusinogene 
sopper er ikke tilgjengelig, men 
opplysninger innhentet hovedsakelig 
i disse to landene, gir en pekepinn 
på de økonomiske interessene bak 
produktet. For eksempel ble det i 
2000 anslått at ”magic mushrooms” 
sto for 50 % av omsetningen i ”smart 
shops”. Før juli 2005 innkrevde 
staten i Storbritannia årlig opptil 
175 000 GBP (2 200 000 NOK) 
i merverdiavgift for hallusinogene 
sopper, av en omsetning på 
anslagsvis 1 million GBP 
(12 500 000 NOK) i året. 

I tillegg til fysiske utsalgssteder har 
det også vært en økning i antallet 
nettbaserte ”smart shops”. I 2006 

identifi serte EONN totalt 39 
nettbutikker som solgte hallusinogene 
sopper og sopprodukter. De fl este 
av disse nettbutikkene (31, eller 
82 %) er basert i Nederland. Blant 
de øvrige var det fi re østerrikske 
nettbutikker, to tyske nettsteder, et 
britisk nettsted tilknyttet en nederlandsk 
nettbutikk, og et polsk nettsted. 
Mange av nettstedene er fl erspråklige 
(hovedsakelig med engelsk, fransk og 
tysk som valg), og de fl este av dem 
tilbyr levering til adresser i andre land. 

Informasjonen som gis om 
helserisikoen forbundet med 
hallusinogene sopper, varierer mellom 
de ulike nettbutikkene. De fl este 
nettbutikkene advarer mot å bruke 
hallusinogene sopper samtidig som 
man tar medisiner, eller i kombinasjon 
med alkohol eller andre rusmidler. 
Men én av tre butikker advarer ikke 
personer som lider av depresjon eller 
psykose om risikoen ved å bruke 
hallusinogener. Bare halvparten av 
nettbutikkene gir informasjon om 
dosering og forholdsregler for trygg 
bruk.

Helserisiko

Antallet rapporterte akuttilfeller med 
dødelig eller ikke-dødelig utfall som 
skyldes bruk av hallusinogene sopper, 
er svært lavt. De fysiologiske effektene 
er generelt kortvarige og ikke 
signifi kante, bl.a. svimmelhet, kvalme, 
svekket muskelkraft, muskelsmerter, 
skjelving, abdominalsmerter, 

Hallusinogene sopper var blant de 
første psykoaktive stoffene som ble 
brukt av mennesker. I dag stiller 
de oss overfor et nytt dilemma: 
Hvordan kan vi effektivt kontrollere 
tilførselen av en sammensatt gruppe 
naturlig forekommende produkter 
som markedsføres og selges i det 
som er blitt et globalt marked, hvor 
regulerende tiltak kan medføre at 
leverandørene går over til alternative 
produkter som potensielt er enda mer 
skadelige?

Wolfgang Götz, EONN direktør



pupilldilatasjon (mydriasis), mild 
til moderat raskere hjerterytme og 
åndedrett (takykardi, tachypnea) samt 
forhøyet blodtrykk. Uttalte fysiske 
symptomer som alvorlige magesmerter 
og vedvarende oppkast og diaré, er 
imidlertid også registrert. 

Psilocybinets akutte toksisitet antas 
å være lav, noe som underbygges 
av det faktum at det sjelden 
rapporteres om dødelig forgiftning 
med hallusinogene sopper. Forgiftning 
kan forekomme etter inntak av 
sopp plukket i naturen, dersom 
giftige sopparter forveksles med 
hallusinogene sopper. 

Bruk av hallusinogene sopper knyttes 
oftere til psykisk helserisiko. Selv om 
andelen brukere som opplever en 
”bad trip” ikke er kjent, er det disse 
brukerne som har størst sannsynlighet 
for å komme i kontakt med det 
akuttmedisinske apparatet. I slike 
tilfeller er de forgiftede personene 
vanligvis ekstremt engstelige, svært 
urolige, forvirret og desorientert, 
med redusert konsentrasjons- og 
vurderingsevne. I alvorlige tilfeller 
kan akutte psykotiske episoder 
oppstå, med bisarre og skremmende 

synsinntrykk, alvorlig paranoia og 
totalt tap av virkelighetssansen, som 
kan føre til ulykker, selvskading eller 
selvmordsforsøk. Selv om mange 
forebyggende og bevisstgjørende 
programmer inkluderer informasjon 
om hallusinogene stoffer kombinert 
med informasjon om andre narkotiske 
stoffer, later det til at fagpersonell 
som arbeider med unge mennesker 
får mangelfull informasjon om den 
spesifi kke helserisikoen som er 
forbundet med hallusinogene sopper. 
På den annen side har brukere og 
lobbygrupper opprettet en rekke 
nettsteder hvor det gis informasjon om 
hallusinogene sopper.

Nyere lovendringer 

Psilocybin og psilocin kontrolleres 
av FN-konvensjonen av 1971 om 
psykotrope stoffer og er oppført i dens 
tillegg I. Det er imidlertid ikke alltid 
klart hvordan sopper som inneholder 
disse stoffene klassifi seres. Seks 
av EUs medlemsstater har skjerpet 
lovgivningen om sopp på bakgrunn 
av bekymringer knyttet til utbredelsen 
av bruken; Danmark (2001), 
Nederland (2002), Tyskland, Estland 

og Storbritannia (2005) samt Irland 
(2006).

Lovgiverne støter på en rekke 
problemer når lovgivning om 
hallusinogene sopper skal vedtas. 
Lovgivningen må ikke urettmessig 
kriminalisere personer som eier mark 
hvor slik sopp vokser vilt. En løsning 
har vært å fastsette at soppen er 
illegal dersom den er ”bearbeidet eller 
tilberedt” (irsk og britisk lovgivning), 
noe som indikerer en intensjon om 
bruk. På lignende vis har Nederlands 
høyesterett avgjort at soppen er 
gjenstand for kontroll når den er 
”tørket eller bearbeidet”. Som følge av 
at stadig fl ere ”smart shops” benyttet 
seg av dette smutthullet til å selge fersk 
sopp, argumenterte bl.a. Storbritannia 
i 2004 for at selv innpakking var en 
form for ”tilberedning”, men britisk lov 
ble i 2005 til slutt endret til å gjelde 
hallusinogene sopper uten henvisning 
til soppens tilstand.

Narkotikalovgivningen i Hellas, 
Italia, Kypros og Litauen har en 
altomfattende formulering som forbyr 
dyrking av planter som det er mulig å 
ekstrahere narkotiske stoffer fra. Det 
kan imidlertid diskuteres om en sopp 
strengt tatt kan kalles en ”plante”. 
For å fjerne eventuelle smutthull hva 
sopp angår ble det derfor i Tyskland i 
2005 vedtatt en lovendring hvor den 
opprinnelige formuleringen ”planter 
og dyr” ble erstattet med ”organiske 
stoffer”. 

Lovendringene har hatt innvirkning 
på tilgjengeligheten av hallusinogene 
sopper og de totale kvanta som selges 
på internett. En analyse av produktene 
som markedsføres av nettbutikker 
viste at selgere i Storbritannia hadde, 
etter at forbudet mot hallusinogene 
sopper trådte i kraft, begynt å gå 
over til markedsføring av lovlige, 
men giftigere, alternativer, som rød 
fl uesopp, Amanita muscaria, eller den 
nært beslektede Amanita pantherina.
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Livstidsprevalensen for bruk av hallusinogene sopper er høyere blant unge som 
besøker techno-arrangementer (klubbgjengere) enn i befolkningen generelt

Merknader: Estimatene for bruk i rekreasjonssammenheng er basert på ikke-sannsynlighetsutvalg, 
og forskjellige metoder og utvalgsrammer er brukt. Det er ikke mulig å avlede noe om utbredelsen 
av narkotikabruk blant klubbgjengere generelt på grunnlag av disse utvalgene. Se EONN (2006) 
for nærmere opplysninger. 

Kilder: Hibell et al. (2004), EONN (2006). 
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Informasjon på nettet
Europeisk database for narkotikalovgivning (European Legal Database on Drugs – ELDD) 
http://eldd.emcdda.europa.eu/

Informasjon om hallusinogener fra OFDT 
http://www.ofdt.fr/ofdtdev/live/produits/hallucin.html

EONNs statistiske opplysninger 2006, tabeller om utbredelsen av narkotikabruk i befolkningen 
http://stats06.emcdda.europa.eu/en/page053-en.html

1. Fordi bruk av narkotika er relativt utbredt blant unge som 
besøker musikkfestivaler og techno-arrangementer, gir denne 
typen tilstelninger mulighet til å gjennomføre kostnadseffektive 
forebyggende tiltak og andre initiativer med målsetningen å 
redusere helserisikoen forbundet med bruken av hallusinogene 
sopper.

2. De økonomiske interessene til selgere som markedsfører 
hallusinogene sopper, spiller en viktig rolle for spredningen av 
dette produktet.

3. Internett gir stadig større mulighet til reklame for og salg av 
hallusinogene sopper, men gir også, ikke minst viktig, mulighet 
til å informere om helserisiko.

4. Det synes å være for lite informasjonsmateriell som spesifi kt 
omhandler sopp, tilgjengelig for fagpersonell som arbeider med 
unge mennesker, og en tilsvarende mangel på forebyggende og 
skadereduserende materiell rettet mot potensielle brukere. 

5. For å utvikle best mulig forebyggende og helsefremmende 
informasjonsmateriell, vil det være viktig å ha en forståelse av 
hvilke perspektiv unge, potensielle brukere av hallusinogene 
sopper har og å skreddersy materiellet etter deres behov. 

6. Selv om styrking av juridiske kontrolltiltak kan være en 
tilnærming for å begrense bruken og tilgjengeligheten av 
hallusinogene sopper, må virkningen av alle eventuelle tiltak 
følges nøye, både for å evaluere hvor effektive de er og for å 
unngå at de medfører utilsiktede, negative konsekvenser.

Hallusinogene sopper: utfordringen å bekjempe naturlig forekommende stoffer i en 
elektronisk tidsalder
Politiske betraktninger
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