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Høringssvar - Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – 
grenseverdier for PAH i bl.a. tradisjonelt røykte produkter 
 

Det vises til høring med forslag om endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, datert 

27. januar 2021, med høringsfrist 12. mars 2021. 

Forbrukerrådet svarer her på problemstillingen om hvorvidt Norge skal ha nasjonale unntak for 

norskproduserte produkter som omsettes i Norge. Da med tanke på polysykliske aromatiske hydrokarboner 

(PAH). 

Kort oppsummert er det to punkter vi vil fremheve. 

1. Dersom det skal være norske unntak, bør disse være for enkeltprodukter, og ikke for metoder. 

2. Unntakene bør gis for en gitt tidsperiode. Forbrukerrådet foreslår at unntaket for eldhusrøykt 

pinnekjøtt gis med en tidsbegrensning for å stimulere til utvikling av nye røykemetoder som møter 

kravene til organoleptiske egenskaper. 

 

Unntak for produkter – fremfor metoder 

Forbrukerrådet mener Mattilsynet har lagt til grunn gode argumenter for at eventuelle unntak skal gjelde 

spesifikke produkter, fremfor metoder. Unntak for metoder som resulterer i høye PAH-verdier, vil kunne 

medføre økt produksjon og produktutvikling av produkter som overstiger de satte grenseverdiene. 

Forbrukere liker tradisjonsmat1, noe som gjenspeiles i markedsføringen som spiller på assosiasjoner til lokal 

matkultur2. Salget av lokalmat, som også inkluderer en del tradisjonsmat, i Norge øker3. Vi kan altså ikke 

være sikre på at det nåværende omsetningsvolumet av eldhusrøykte produkter (som ikke er rapportert av 

bransjen) ikke øker.  Åpning av unntak for en metode, vil kunne medføre flere produkter og omsetning 

gjennom hele året, som vil øke eksponeringen for PAH. Dette er ikke ønskelig med tanke på de 

 
1 Autio, M., Collins, R., Wahlen, S. and Anttila, M. (2013), Consuming nostalgia. International Journal of Consumer 
Studies, 37: 564-568. https://doi.org/10.1111/ijcs.12029 
2 Tellström, R., Gustafsson, IB. & Mossberg, L. Consuming heritage: The use of local food culture in branding. Place 
Brand Public Dipl 2, 130–143 (2006). https://doi.org/10.1057/palgrave.pb.5990051 
3 Stiftelsen Matmerk: Omsetning av lokalmat og – drikke 2019 
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kreftfremkallende egenskapene til PAH. I prinsippet er det ønskelig at eksponering for gentoksiske og 

kreftfremkallende stoffer er så lav som praktisk mulig4. 

Tidsbegrenset unntak for eldhusrøykt pinnekjøtt 

Det er en grunnleggende forbrukerrettighet at maten vi tilbys skal være trygg. Tradisjonelle metoder som 

viser seg å være helseskadelige bør fases ut, og nye produksjonsmetoder må tas i bruk.  Det skjer stadig 

innovasjon innen matproduksjon. Det er derfor synd at unntakene som nå foreslåes er uten tidsbegrensning. 

Dette kan oppfattes som et lite motiverende signal til bransjen, hva gjelder utvikling og anvendelse av nye 

produksjonsmetoder. Forbrukerrådet ønsker en tidsbegrensning dersom det skal være norske unntak. Hvis 

det kommer nye metoder som ivaretar organoleptiske egenskaper, vil det da være både mulig og nødvendig 

å ta disse i bruk. 

Det er viktig at unntakene er så få som mulig. Det er derfor positivt at forslaget er avgrenset til å gjelde 

eldhusrøykt pinnekjøtt. Vi anser som Mattilsynet at eldhusrøykt pinnekjøtt er sesongsvare og at dette ikke 

konsumeres i utstrakt grad, i dag. 

Så lenge mengdene av PAH i eldhusrøykt pinnekjøtt ligger under grenseverdiene som gjaldt før 2014, kan vi 

se det som akseptabelt at det gjøres unntak for dette spesifikke produktet. Det forutsettes at det foreligger 

god dokumentasjon på at andre metoder er blitt testet, med tydelig dårligere resultater når det gjelder 

organoleptiske egenskaper. Det er noe uklart for oss om slike testresultater er blitt fremlagt for Mattilsynet. 

Forbrukerrådet vil be om at unntaket gis en tidsbegrensning, og at det blir gjort en ny vurdering av unntaket 

når tidsperioden er over. 
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4 https://www.fhi.no/nettpub/fremmedstoffer-i-mat/ulike-fremmedstoffer-i-mat/polysykliske-aromatiske-
hydrokarboner-pah-i-mat/ 
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