
Kreftforeningens høringssvar på høring med forslag om endring av forskrift om visse forurensende 

stoffer i næringsmidler, datert 27. januar 2021, med høringsfrist 12. mars 2021. 

 
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. 

Kreftforeningen 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. Dersom det ikke kan settes en tidsbegrensning, 

foreslår Kreftforeningen at det ikke gis unntak fra gjeldende grenseverdier for PAH. 

Unntak for produkter – fremfor metoder 

Kreftforeningen 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. Dette vil igjen kunne resultere i økt inntak. Åpning av unntak for en metode, vil 

kunne medføre flere produkter og omsetning gjennom hele året, som vil øke eksponeringen for og 

inntaket av PAH. Dette er ikke ønskelig med tanke på de kreftfremkallende egenskapene til PAH. I 

prinsippet er det ønskelig at eksponering for gentoksiske og kreftfremkallende stoffer er så lav som 

praktisk mulig. 

Tidsbegrenset unntak for eldhusrøykt pinnekjøtt 

Kreftforeningen 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. Videre er det viktig at unntakene er så få som mulig. Det er derfor positivt at forslaget er 

avgrenset til å gjelde eldhusrøykt pinnekjøtt. Dersom det ikke kan settes en tidsbegrensning foreslår 

Kreftforeningen at det ikke gis unntak fra gjeldende grenseverdier for PAH.  

 


