
                
Norsk Landbruksrådgiving 

Osloveien 1,1433 Ås 
Telefon: 902 03 317 

nlr@nlr.no 

Side 1 av 3 
 

Mattilsynet 
Seksjon Mattrygghet 
Postboks 383 
2381 Brummunddal 

Deres ref.: Juilie Tesdal Håland Vår ref.:  602.2/KOL Ås, 15.10.2021 

Høringssvar – endring av visse forurensende stoffer i næringsmidler 

Forskriftsutkastet gjelder revidering av genseverdier for innhold av kadmium i diverse frukt og 
grønt, og kommer som følge av at EU har endret forordning 1181/2006, og at Norge må ta 
denne endringen inn i norsk rett som følge av EØS avtalen. 
 
I høringsbrevet konkluderer Mattilsynet følgende i konsekvensutredning: 
«De foreslåtte grenseverdiene vurderes ikke å innebære vesentlige administrative eller 
økonomiske konsekvenser for næringsutøvere eller myndigheter ut over generelle 
forpliktelser til farevurdering, overvåkning, analyser og kontroll basert på risiko for 
overskridelser. Mattilsynets egne analyser viser forekomstdata som stort sett er under de 
foreslåtte grenseverdiene. I enkelte områder som inneholder høyt innhold av alunskifer, og 
dermed kadmium, i jorda kan det derimot være mer utfordrende med lavere grenseverdier. 
Det eksisterer imidlertid enkelte kadmiumreduserende tiltak som kan tas i bruk.» 
 
Vi er i utgangspunktet enige i vurderingene som myndighetene på EU nivå har gjort, om at 
innholdet av tungmetallet kadmium skal reguleres ved skjerpede grenseverdier.  Vi støtter 
også Mattilsynets vurderinger om at vi i Norge ligger godt under de foreslåtte 
grenseverdiene.  Samtidig vil vi hevde at at de økonomiske konsekvensene for enkelte 
grønnsakprodusenter kan bli svært dramatiske, og kan slå veldig tilfeldig ut. 
 
Endringen kan framstilles slik: 
 

VEKST Dagens 
grenseverdi 

(mg/kg) 

Ny grenseverdi 
(mg/kg) 

Reduksjon 

Hvete 0,20 0,10 50 % 
Bygg / rug 0,10 0,05 50 % 
Rotvekster  0,10 0,10   0 % 
Sellerirot 0,20 0,15 25 % 
Kålvekster, unntatt bladkål 0,10 0,04 60 % 
Bladgrønsaker 0,20 0,10 50 % 
Løk 0,05 0,03 40 % 
Belgplanter (erter, bønner) 0,10 0,02 80 % 
Stengelgrønsaker 0,10 0,03 70 % 

 
Når det gjelder grenseverdier for reststoffer av plantevernmidler har den enkelte produsent 
både kontroll med og ansvar for at midlene brukes på riktig måte i forhold til 
godkjenningsvilkårene.  Bruk i strid med godkjenningsvilkår vil produsenten kunne bli stilt til 
ansvar for, og det kan medføre store økonomiske konsekvenser. 
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I forhold til innhold av kadmium og grenseverdiene som her innføres, er det en annen 
problematikk, fordi innholdet er lite påvirket av «tilførte driftsmidler».  Kilden til kadmium er i 
vesentlig grad hva som finnes i den jorda det dyrkes på, og hvordan vekstvilkårene er for 
opptak og lagring i planta. 
 
NLR Innlandet startet våren 2020 et prosjekt, der vi ønsker å finne svar på hvordan dyrke 
potet og grønnsaker på alunskifer jord, som et resultat av at en produsent hadde fått avvist et 
stort parti økologisk dyrka gulrot, grunnet for høgt innhold av kadmium. Prosjektet er 
finansiert av Innlandet Fylkeskommune, samt egne midler. Prosjektet skal gå i 3 år (2020-
2022). Vi startet umiddelbart samarbeid med NIBIO v/Erik Joner.  Det gir muligheter for flere 
prøver til å kartlegge innholdet av tungmetaller i jorda, og dermed lettere finne sammenheng 
mellom Cd-innholdet i jord og potet/grønnsak. Vi har kommet godt i gang, men trenger mer 
tid med tanke på variasjon mellom ulike sesonger. Målet vårt er at denne kunnskapen om 
hvordan redusere faren for høye verdier av tungmetaller i grønnsaker, skal bli en naturlig del 
av rådgivinga til NLR, og eventuell endring av beste agronomi praksis. 
 
Utfra de tallene som er framskaffet til nå, ser vi at de definerte grenseverdiene vil ligge svært 
tett på målte verdier for noen av grønnsakene.  Faren for å komme like over grenseverdien 
anser vi som svært stor, selv om de kompenserende tiltakene vi i dag er kjent med, er 
gjennomført.  Innholdet vil vareiere mellom år avhengig av vekstforhold, og det vil variere 
mellom skifter og internt på samme skifte.  Prøvetaking for å få et gjennomsnitlig innhold for 
hele avlinga er krevende, og i praksis vil stikkprøver av salgsproduktene kunne avvike fra et 
godt dokumentert prøveuttak for hele partiet.  Et prøveresultat over eller under grenseverdien 
vil kunne bety at avlinga ikke er salgbar eller har full verdi. 
 
For den enkelte produsent vil dette øke risikoen ved produksjonen drastisk, kanskje så mye 
at risikoen blir for stor til å produsere.  I de aktuelle produksjonsområdene er det ikke reserve 
av «ledige arealer» å bytte til, og da vil neste mulighet være å redusere omfanget eller slutte.    
 
Risikoen for økonomisk tap øker med verdien av avlingen/daa.  Vi har imidlertid ikke nok 
kunnskap til å anbefale bytte av produksjon fra for eksempel løk til en annen vekst som kan 
produseres. 
 

I forhold til erstatningsordninger kjenner vi heller ikke til at noen former dekker disse 
produksjonstapene som produsentene kan komme opp i, og situasjonen i forhold til 
forsikringer er svært uklar. 
 
Hvordan man til syvende og sist skal håndheve problematikken på en rettferdig måte, krever 
nøye bearbeiding. Vi vet at tungmetallinnholdet kan variere voldsomt innen få meter, samt at 
opptaket i plantene også varierer. Tungmetallanalysene er per i dag svært kostbare, og det 
tar lang tid før svar på analysene mottas. Dersom prøvene tas ut for tidlig, er innholdet 
høyere enn om prøvene tas ut når planta er høsteklar. 
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Vi anbefaler en utsettelse av ikrafttreden for reduserte grenseverdier til faktisk 
dokumentasjon fra NIBIO viser hva gjeldende status er, og at det er mulig å stadfeste klarere 
om det er dyrkingstekniske tiltak som kan redusere produsentenes risiko tilstrekkelig. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

Kåre Oskar Larsen       
Avdelingsdirektør, Norsk Landbruksrådgiving   Kari Bysveen 
Mobil: +4790697883       Rådgiver Rådgiver jord og økologisk  
E-post: kare.oskar.larsen@nlr.no     grønnsaker/potet, NLR Innlandet  
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