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Høringssvar til VKM-bestilling risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som 
grunnlag for mattilsynets overvåking 
 
Sjømat Norge har følgende kommentarer til Mattilsynets utkast til VKM-bestilling om 
risikorangering av smittestoffer i næringsmidler.  
 
Mattilsynet har laget en liste over smittestoffer (bakterier, virus og parasitter) som skal inngå i 
overvåkingen. Det fremkommer ikke hvordan Mattilsynet har laget denne listen, som er en 
blanding av smittestoffer som er direkte regulert i hygieneregelverket (f.eks. listeria, anisakis 
simplex og E. coli) og smittestoffer som ikke er direkte regulert (dvs. ikke kommer frem i 
f.eks. animaliehygiene regelverket eller mikrobiologiske kriterier, f.eks. HEV). I tillegg er det 
smittestoffer som er regulert i regelverket, men som ikke er med på listen (f.eks. Trikinella). 
Øvrige aspekter som heller ikke er tatt med er f.eks. antibiotikaresistente bakterier samt 
øvrige smittestoffer som overvåkes (f.eks. mycobacterium bovis, Brucella og prioner). 
Smittestoffene er en blanding av smittestoffer som er knyttet til primær produksjon samt til 
risiko knyttet til forbrukers håndtering av næringsmidler i hjemmet. 
 
I det europeiske hygieneregelverket er det konkrete krav som skal sikre at næringsmidlene 
er trygge (f.eks. krav til innfrysing av fisk som skal anvendes til sushi for å inaktivere anisakis 
simplex, kjøttkontrollens undersøkelser av patologiske forandringer forenelig med 
mykoplasma infeksjon hos storfe mv.), alternativ mikrobiologiske kriterier som ut fra 
stikkprøver skal verifiserer at næringsmidlene er produsert etter metoder og under forhold 
som sikre at næringsmidlene er trygge for humant konsum (f.eks. listeria undersøkelser fra 
miljø og av spiseklar mat). Det europeiske regelverket tilpasser seg til de farer som anses for 
vesentlige. Et nylig eksempel er kravet om overvåking av E. coli i spirer etter 22 mennesker 
døde og mer enn 2000 mennesker ble syke som følge av E. coli forurenset bønnespirer i 
Tyskland. For andre farer, f.eks. HEV, er det på europeisk nivå (EFSA vurdering) ikke funnet 
hensiktsmessig å innføre overvåke for viruset. I stedet oppfordres til risikokommunikasjon om 
å unngå konsum av rått svinekjøtt. 
 
I det norske regelverket er det i tillegg krav om offentlig overvåking av noen typer 
smittestoffer f.eks. salmonella for å kunne opprettholde salmonella-garantien. 
 
I direktiv 2003/99/EF vedlegg 1 angis hvilke zoonotiske smittestoffer som må overvåkes, og 
hvilke som kan vurderes å tas med avhengig av den epidemiologiske situasjonen. 
 
Det bemerkes ytterligere at det i den nye kontrollforordningen (2017/625) stilles 
kompetansekrav til offentlige kontrollører. Bla. krav til kompetanse om overvåking og 
målrettet overvåking, vurdering av prøveplaner mv. 
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Sjømat Norge har følgende kommentarer/spørsmål til Mattilsynet: 
 

Mattilsynet bør revurdere om listen over smittestoffer som skal inngå i VKM vurderingen skal 

endres og tilpasses regelverkskravene. Eksempelvis er det ulogisk at Anisakis simplex er 

nevnt, men ikke Trichinella spiralis. Dette kan ikke forklares ut fra f.eks. direktiv 2003/99/EF, 

da smittestoffer som f.eks. campylobacter og listeria er i samme overvåkingsgruppe som 

trikinella (dvs smittestoffer som må inngå i overvåking og rapportering), hvorimot anisakis er 

i gruppen som kan inngå avhengig av epidemiologi.  

 

Har Mattilsynet vurdert at "ønsker vi at VKM utarbeider en rangering av smittestoffer og 

matvarekombinasjoner som utgjør en risiko for folkehelsen" og "aspekter som kan være 

aktuelle å vurdere i denne sammenhengen er f.eks. antall registrerte norske og utenlandske 

sykdomstilfeller per år, alvorlighetsgrad av sykdom, utbruddsforekomst i Norge og utlandet, 

funn ved overvåking, data fra RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), EFSA, VKM og 

andre kunnskapsinstitusjoner, eksponering i befolkningen (inkl. sårbare grupper), 

smittestoffenes egenskaper knyttet til vekst og overlevelse, matens opprinnelse, 

produksjonsprosess fra «jord til bord» osv." i prinsippet er det alle 

næringsmiddelvirksomheter utfører i forbindelse med HACCP-analyse? Bør en slik kunnskap 

ikke allerede forelegge i Mattilsynet? 

 

Mattilsynet viser til at OK-programmene skal gi innspill til risikobaserte prioriteringer av den 

offentlige kontrollen og oversikt over forekomst av smittestoffer i næringsmidler. Videre står 

det, at kontrollforordningen fastsetter krav om hensiktsmessige kontrollmetoder. I 

bestillingen står det også "det er ønskelig at VKM også inkluderer tilleggsinformasjon som er 

relevant for prøvetaking og analyse". Det er uklart hva Mattilsynet sikter til i denne 

hensende. Er det de praktiske aspekter ved selve prøvetaking (f.eks. type prøveutstyr) eller 

anbefalinger i forhold til om prøvene skal tas som ledd i overvåking, kartlegging eller 

prøvetaking i forbindelse med tilsyn? Dersom Mattilsynet ikke selv har denne kompetansen 

(dvs når det er hensiktsmessig å bruke hhv overvåking, kartlegging eller uttak i forbindelse 

med tilsyn), for den del av prøveuttaket som ikke er direkte gitt i regelverket, kan det 

vurderes å få det tydeligere frem i bestillingen. 

 

 

Vennlig hilsen 
 
Sjømat Norge 
 
 
Lone Flyvholm 
Fagsjef miljø og helse 
 


