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Høring: Endring av forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler – 
grenseverdier for kadmium 

 
 
Norges Bondelag vil med dette svare på høring på forskriftsutkastet som angår revidering av 
grenseverdier for innhold av kadmium i diverse frukt og grønt. Dette følger av at EU har endret 
forordning 1181/2006, og at Norge må ta denne endringen inn i norsk rett som følge av EØS 
avtalen. 
 
Norges Bondelag er i utgangspunktet enig i vurderingen om at innholdet av tungmetallet 
kadmium må reguleres og ha skjerpede grenseverdier. Den norske bonden skal levere trygg mat til 
den norske forbruker. Vi er videre fornøyd med at Mattilsynets målinger viser at norske produkter 
stort sett ligger under de nye foreslåtte grenseverdiene, og dermed ikke bli påvirket negativt av de 
nye strengere grenseverdiene. Dette er bra, men vi vil samtidig påpeke at det vil være store 
økonomiske konsekvenser for enkelte grønnsaksprodusenter som har sin produksjon i områder 
med grunnforhold som fører til uforutsigbart kadmiumnivå i produktene.   
 
Enkelte tungmetaller og andre uønskete stoffer kan påvirkes av tilførte driftsmidler eller 
industriutslipp hvor vi er enige i at det vil være viktig å ha strenge retningslinjer for å hindre høye 
verdier av uønskete stoffer i mat.  Problemet med kadmium i enkelte områder i Norge er at kilden 
vil være jordtypen det dyrkes på og hvordan forholdene er for opptak og lagring i planten. Dette vil 
dreie seg om områder hvor alunskifer ligger tett opp til matjordlaget. 
 
Norges Bondelag er kjent med at produsentmiljøet i alunskiferområdet er svært usikre dersom det 
blir innført lavere grenseverdier. Det er allerede en krevende situasjon for grønnsaksprodusentene 
med dagens grenseverdi da de ikke vet før etter prøvetaking av grønnsakene etter opptak, om 
deres grønnsaker er under grenseverdiene eller har forhøyet kadmiumnivå. Dette vil selvsagt få 
store økonomiske konsekvenser for den produsenten dette gjelder. Dette kan variere både på 
skifte og fra år til år, og ikke minst hvilket parti av grønnsaker som blir tatt ut til kontroll.  
 
I alunskiferområder, der grunnforholdene avgjør om plantene får forhøyet kadmiuminnhold, og 
ikke tilført forurensing, vil det være viktig å se på om det er agronomiske teknikker som kan 
redusere opptak. Vi er kjent med at NLR og NIBIO har forsøk gående for å kartlegge 
alunskiferområdet mht kadmiumnivå på de ulike skiftene, og hvordan ulik dyrkingspraksis kan 
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hindre planten i å ta opp kadmium. Prosjektet er 3-årig og er nettopp startet opp. Det vil derfor 
være viktig å avvente til det foreligger mer svar, før det blir innført strengere grenseverdier. 
 
Norges Bondelag anbefaler derfor 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. 
 
Vi vil også vise til høringssvar fra Norsk Landbruksrådgivning og NIBIO for mer konkret faglig 
begrunnelse for en slik utsettelse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jarle Bergsjø 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
         Kari Marte Sjøvik 
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