
 

Gartnerhallen SA   Postadresse:   Telefon: +47 23 24 93 00 
Nedre Kalbakkvei 40   Postboks 111 – Alnabru  Org.nr. 945 958 405 MVA 
1081 Oslo   0614 Oslo   post@gartnerhallen.no 
    
   gartnerhallen.no 

Mattilsynet 

Felles postmottak  

Postboks 383  

2381 Brumunddal 

 

Att.: Julie Tesdal Håland 

 

   Nyland, 14. oktober, 2021 

 

Høringssvar- Endring av visse forurensende stoffer i næringsmidler 

Viser til forskrift om endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler, hvor det 

er foreslått å endre grenseverdien for kadmium i grønnsaker. 

 

I en risikovurdering gjort av Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) på oppdrag fra 

Mattilsynet i 2015 konkluderes det med at voksne som har et gjennomsnittlig norsk kosthold 

har et inntak av kadmium som ligger under tolerabelt ukentlig inntak (TWI). Ut av fra et 

folkehelsehensyn er det derfor Gartnerhallen sitt hovedsyn at det ikke foreligger faglig grunnlag 

for å redusere grenseverdiene for grønnsaker, gitt fortynnings- og substitusjonseffektene 

beskrevet nærmere under.  

 

Den foreslåtte innføring av grenseverdien er allerede 28. februar 2022. Mattilsynet anfører i 

høringsbrevet at endringene i grenseverdiene ikke vil medføre vesentlige administrative eller 

økonomiske konsekvenser for næringen. Gartnerhallen er uenige i dette. Slik endringen er 

foreslått, vil den få konsekvenser for både produsenter og omsetningsleddene i verdikjeden. 

Videre vil den i praksis også få tilbakevirkende kraft. Dersom regelverket skulle bli endret, ber 

vi om tilstrekkelig tid for produsentene og de andre aktørene i verdikjeden til å omstille seg, for 

å redusere konsekvensene. Dette vil vi begrunne nærmere under.  

 

Fortynningseffekt og folkehelseperspektiv 

Verdikjeden for de ulike grønnsakene som distribueres via Gartnerhallen er i dag slik at 

produsentene leverer sin avling til et pakkeri, som vasker, sorterer og pakker produktet. Videre 

distribueres denne via en grossist, og denne batchen vil dermed bli solgt, over f. eks store 

deler av Østlandet. Man vil derfor oppnå en «fortynningseffekt», slik at befolkningen som bor i 

et område med mye alunskifer i jorden ikke nødvendigvis får i seg mer kadmium fra f. eks løk, 

enn de som bor i et område med lite alunskifer i grunnen. Verdikjeden, hvor det aller meste av 

produktene går via en grossist og ut i dagligvarebutikkene, sørger for at produktene fordeles 

over f. eks store deler av en landsdel, og noen ganger også til andre landsdeler avhengig av 

tilgangen til råstoff i de ulike geografiske områdene. Denne typen distribusjon tilsier at det vil 

være en marginal utfordring med kadmium fra f. eks løk som er dyrket i områder med mye 
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alunskifer i jorden, sett i et folkehelseperspektiv. Når det tas hensyn til fortynningeffekten vil 

ikke inntaket medføre økt sannsynlighet for at en enkelt forbruker får i seg mengder med 

kadmium fra løk som fører til at anbefalt TWI overskrides.  

 

Substitusjonseffekt 

Områdene som benyttes til løk og andre grønnsaker i de spesielt utsatte områdene i dag er 

også svært godt egnet til kornproduksjon, spesielt hvete. Hvete tar opp kadmium i større grad 

enn grønnsaker. Siden folkehelseaspektet er tungtveiende for innføringen av lavere 

grenseverdier, er det et paradoks at den foreslåtte reduksjonen sannsynligvis vil gi økt 

eksponering for kadmium i befolkningen.  

 

Forskning og tidspunkt for implementering 

Gartnerhallens produsenter av løk og andre grønnsaker i områdene med alunskifer i Norge er 

oppmerksomme på utfordringene knyttet til kadmium og jobber kontinuerlig med tiltak for å 

redusere opptaket av kadmium i plantene. Det pågår for tiden forskningsprosjekter for å 

fremskaffe bedre dokumentasjon på dyrkningsteknikk/-metoder for å redusere opptaket av 

kadmium i planter ytterligere, som produsentene våre er delaktige i. Det er planlagt å ta ut 

prøver etter neste sesong (2022), slik at endelige konklusjoner ikke kan forventes før etter 

dette. Den nye kunnskapen vil forhåpentligvis kunne anbefale tiltak som kan bidra til å redusere 

opptaket i plantene ytterligere. Det er også andre tiltak man kunne ønske å prøve ut, slik at det 

er viktig at produsentene og forskningsmiljøene får tilstrekkelig med tid til denne jobben. 

 

Når resultatene fra på pågående forskningsaktiviteten foreligger, vil det mest sannsynlig være 

mulig å fortsette og drive produksjon av løk og andre grønnsaker i områdene med alunskifer. 

Dersom strengere grenseverdier innføres er det er viktig at det gis tilstrekkelig 

overgangsperiode slik at produsentene og forskningsmiljøene får nok tid til å finne, og å 

dokumentere tiltak som har effekt. Om innføringen skjer med virkning fra 28. februar 2022, slik 

det nå er foreslått, vil dette vil øke faren for at dagens produsenter legger ned 

grønnsaksproduksjonen, og legger om til kornproduksjon i stedet. En naturlig følge av dette vil 

være at redskap og utstyr tilknyttet grønnsaksproduksjonen avhendes, at kjølelager bygges 

om til for eksempel korntørker, osv, som vil være nødvendig for å begrense de økonomiske 

konsekvenser forskriftsendringen medfører for driften deres. Dersom de har lagt om driften til 

korndyrking, er det lite sannsynlig at de vil starte opp igjen med grønnsaker, selv om ny 

kunnskap fremskaffes. 

 

Analyseverdier og beregninger 

Siden opptaket av kadmium i planter varierer både mellom skifter og år, vil innholdet i en 

enkeltgrønnsak variere. Analyser av en enkeltgrønnsak vil dermed ikke nødvendigvis være 

representative for nivåene i avlingen fra et gitt område. Gartnerhallen oppfordrer til at 

prøvetakingen må ta høyde for variasjonen og at det tas ut flere prøver, samt å legge 

gjennomsnittsverdien for et parti eller en batch til grunn når det skal vurderes om mengden 
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kadmium overskrider tillatt grenseverdi. Det beste ville være å gjennomsnittsberegne for for 

eksempel 3 eller 5 år.  

 

Tilbakevirkende effekt 

Produktene som omfattes av endringer i grenseverdiene er lagringsgrønnsaker og grønnsaker 

vi i stor grad er selvforsynt med i Norge hele året. Det er f.eks. produsert løk i sommeren 2021 

som er planlagt solgt i norske butikker frem til neste sommer. Den korte fristen fra 

høringsfristen til implementering innebærer at varene som kreves sluttsolgt fra 

omsetningsleddene innen 28. februar 2022 allerede er dyrket og høstet. Dette betyr at denne 

innføringen i praksis vil få tilbakevirkende effekt. Dersom løken produsert i områder med 

alunskifer skal omsettes innen utgangen av februar vil dette gi betydelige administrative 

konsekvenser for pakkeri- og distribusjonsleddene i næringen.  

 

Oppsummering 

Ut av fra et folkehelseperspektiv er det Gartnerhallen hovedsyn at det ikke foreligger grunnlag 

for å redusere grenseverdiene for kadmium i grønnsaker, da dette mest sannsynlig vil kunne 

øke kadmiumeksponeringen i befolkningen, gitt substitusjonseffekten.  

 

Dersom regelverket likevel skulle bli endret, ber vi om tilstrekkelig tid for produsentene og de 

andre aktørene i verdikjeden til å omstille seg, for å redusere de administrative og økonomiske 

konsekvensene for produsentene og de andre omsetningsleddene i næringen. Da resultatene 

av pågående forskningsaktiviteter tidligst vil være tilgjengelig rundt årsskiftet 2022/23, ber vi 

om en overgangsperiode frem til juli 2023. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Elisabeth Fjærvoll Olsen 

Kvalitetsleder  

 

 

 


