RASFF 2016
RAPPORTERING FRA DET NORSKE KONTAKTPUNKTET
GENERELT OM RASFF
RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr mellom myndighetene i medlemslandene i
EU/EØS. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen, og hvert enkelt medlemsland har et utpekt
kontaktpunkt. RASFF kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynets hovedkontor, seksjon eksport og import.
Hensikten med RASFF er å gi myndighetene et effektivt verktøy for å sikre trygg mat som
distribueres til og/eller mellom medlemslandene. Meldesystemet er hjemlet i den europeiske
matloven (Food Law) som sier at alle medlemsland er forpliktet til raskt å informere via
RASFF dersom det avdekkes at helsefarlig mat eller fôrvarer kan være på markedet. Denne
EU-forordningen er gjennomført i Norge gjennom Matlovforskriften. RASFF omfatter fôrvarer
og næringsmidler, samt matkontaktmaterialer.
En RASFF-melding skal inneholde mest mulig opplysninger om produktet og risikoen som er
funnet, samt opprinnelse og distribusjon av aktuelle varepartier. Man skiller mellom ulike meldinger:
- Market notifications er meldinger om farer identifisert i produkter som er på markedet. Avhengig av hvor akutt den identifiserte faren er og distribusjonen av produktet,
blir disse meldingene klassifisert av Kommisjonen enten som alert-meldinger eller informasjonsmeldinger.
o Alert notifications sendes når et parti med mat eller fôr som representerer
helsefare er på markedet i EØS-området, og det er viktig at tiltak igangsettes
hurtig i land som har mottatt varepartiet eller produsert varepartiet.
o Information notifiactions omhandler matvarer eller fôrvarer der risiko ikke er
av en slik art at det krever rask handling. Dette kan for eksempel være dersom varene ikke lenger er på markedet, eller at varen kun finnes i det landet
som sendte meldingen.
- Border rejection notifications er meldinger som skyldes avvisninger ved kontroll av
tredjestatsvarer ved grensepassering til EØS-området. Dette omfatter tradisjonell
kontroll av animalske varer ved en veterinær grensekontrollstasjon og i tillegg kontroll
av visse vegetabilske risikoprodukter. Et eksempel på dette er nøtter fra enkelte land
som kontrolleres for aflatoksiner ved grensepassering.
- News notifications er meldinger om saker som anses å være interessante for matog fôrmyndighetene i medlemslandene. News-meldinger kan være basert på informasjon sendt av myndighetene i tredjestater, EU-delegasjoner eller internasjonale orga-
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nisasjoner. News-meldinger kan også være beskrivelser av næringsmiddelbårne utbrudd, mediesaker eller oversendelse av lister om hvem som kan signere påkrevde
helsesertifikat i enkelte land.
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Figur 1 viser hvordan informasjon utveksles mellom medlemsstater, tredjestater og Kommisjonen. Dersom et RASFF-medlem har informasjon om en alvorlig helsefare i enten matvarer eller fôrvarer, skal
medlemmet øyeblikkelig informere Kommisjonen via RASFF. Kommisjonen vurderer all innkommende
informasjon, klassifiserer meldingene og informerer deretter de andre medlemmene umiddelbart slik at
disse kan iverksette nødvendige tiltak. Dette kan innebære tilbaketrekking eller tilbakekalling av et produkt for å beskytte forbrukernes helse. Kommisjonen informerer også aktuelle tredjestater som er involvert i notifikasjonen. Den europeiske myndighet for mattrygghet (EFSA) utfører i enkelte saker risikovurderinger på oppdrag fra Kommisjonen.

Mer informasjon om RASFF kan man finne på EU-kommisjonens nettside http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
Her finnes det også en database, RASFF Portal, der alle som er interessert kan søke etter
RASFF-meldinger. Man kan søke etter RASFF-nummer, ukenummer, agens1, opprinnelsesland, hvilke land varene er distribuert til, hvilket land som har notifisert meldingen, type melding og produktkategori. Meldingene er anonymisert, dvs. at det ikke er mulig å finne ut
hvilke bedrifter eller merkenavn RASFF-meldingene omhandler.
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hva som forårsaker en helserisiko
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TALL FRA EU FOR 2016
RASFF årsrapporter blir publisert på EU-kommisjonenes hjemmeside, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm. Fullstendig årsrapport for 2016 fra Kommisjonen
er forventet å komme i løpet av sommeren, og vil i tillegg til rapporten inneholde analyser og
omtale av trender og fokusområder i året som gikk.
Noen tall er klare, men vi gjør oppmerksom på at disse tallene er foreløpige og kan bli endret. I 2016 ble det distribuert videre totalt 10401 meldinger via RASFF. Antall nye originale
notifikasjoner var 2950, som gav en nedgang på 2,2 % i forhold til 2014 (3016). Antallet tilhørende oppfølgingsmeldinger økte med 18,7 % fra 6277 til 7451.
Tabell 1: Tabellen under viser utviklingen av antall originale RASFF notifikasjoner og antall oppfølgingsmeldinger de siste 5 årene:

RASFF-meldinger skal være meldinger om funn som kan representere helsefare. EUs
RASFF-team har derfor oppfordret medlemslandene til å legge vekt på risikovurdering, og i
informasjonssaker og saker om matsvindel bruke det nye elektroniske meldesystemet AAC
(Administrative Assistance and Cooperation). Dette har bidratt til å øke andelen alertmeldinger i forhold til andre type notifikasjoner. 821 av meldingene i 2016 ble klassifisert som
«alert», en økning på 9,8 % fra 2015 (748). Det er også en økning i antall oppfølgingsmeldinger, noe som bekrefter at sakene blir fulgt opp i land som er flagget (for eksempel produsentland eller land produktene er distribuert til).

Figur 2: Figuren viser fordelingen av notifikasjoner fordelt på klassifisering og type melding. Grafen er
hentet fra RASFF-databasen.

1160 av meldingene gjaldt varepartier som ble avvist ved grensekontroll inn til EØS-området.
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RASFF I NORGE
I 2016 håndterte Mattilsynet totalt 125 notifiseringer hvor Norge var berørt. Av disse ble 68
notifisert av Norge og 57 notifisert av andre medlemsstater eller tredjestater. En av de 68
norske notifikasjonene, fremmedlegeme i sjokoladeprodukt, ble avvist av Kommisjonen fordi
de ikke vurderte funnet til å være helsefare. Denne notifikasjonen er derfor ikke med i statistikken. To norske notifikasjoner, plantevernmidler i banan, ble trukket i januar 2017 som
følge av feil i analyseresultatene som gjorde at funnene ikke representerte helsefare. Disse
er med i statistikken og figurene.
Årsakene (agens)
Årsakene til notifikasjonene er mange og varierte. I figuren under er årsakene kategorisert i
større grupper, som mikrobiell forurensning (27), ulovlige stoffer/ingredienser (24), allergener
(20) m.fl. Gruppen mikrobiologi omfatter patogene mikroorganismer, som salmonella og E.
coil mv. Gruppen ulovlige stoffer/ingredienser omfatter hovedsakelig funn av legemidler i
kosttilskudd eller ikke godkjente «ny mat» ingredienser. I gruppen allergener finner man blant
annet innhold av udeklarerte allergener, manglende utheving av allergenmerking eller at produkter inneholder mer av et allergen enn «spor av»-merkingen tillater.

Figur 3 viser årsakene (agens) gruppert i samlende kategorier. Blå søyle viser norske notifikasjoner,
mens oransje søyle viser utenlandske notifikasjoner Mattilsynet har håndtert.

Kategoriene mikrobiell forurensning og allergener er to av kategoriene som kan forårsake alvorlig sykdom hos mennesker og dyr. De ulike typene bakterier eller allergener, har ulike
symptomer og risiko.
I kategorien mikrobiell forurensning ble det oftest notifisert varer hvor det var påvist Salmonella (10), etterfulgt av Vibrio (5), E. coil (4), Listeria monocytogenes (3) mv. Salmonella er
påvist i alt fra fôrvarer, sesamfrø, egg, reker til kylling- og storfekjøtt. Vibrio ble påvist i ulike
partier reker fra Vietnam og India. E. coil var påvist i ost, krydderurter og storfekjøtt.
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Figur 4: Figuren viser hvor mange ganger ulike bakterier var årsak til en notifikasjon hvor Norge var
berørt.

Allergener har en utvikling med økende antall meldinger, fra 11 i 2015 til 20 i 2016. Av de 20
tilfellene hvor Norge var berørt, var udeklarert melk/laktose oftest årsak (7), etterfulgt av sulfitt (5) og nøtter (4). For første gang var manglende utheving av allergener i en ingrediensliste årsak til en notifikasjon.

Figur 5: Figuren viser hvor mange ganger ulike allergener var årsak til en notifikasjon hvor Norge var
berørt.
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NORSKE NOTIFIKASJONER I 2016
I 2016 ble det sendt 67 notifikasjoner fra Norge om funn gjort på det norske markedet eller
om avvisninger på grensekontrollstasjoner. I tillegg ble en notifikasjon på fremmedlegeme
(magnet) i sjokolade ikke godkjent av Kommisjonen. Antallet norske notifikasjoner ble nær
doblet fra 2015 til 2016, fra 34 til 67.
Utvikling i antall notifikasjoner sendt fra Norge
Antallet notifikasjoner varierer fra år til år. Blant annet vil det de årene Mattilsynet har tilsynskampanjer som omfatter prøvetaking, gjerne bli flere funn som medfører notifikasjoner. I 2016
har det blant annet vært mye tilsyn med kosttilskudd.
Tabell 2: Tabellen viser antall norske RASFF-notifikasjoner de siste årene.

År
RASFF-meldinger fra Norge

2011

2012

2013

2014

2015

2016

52

64

45

50

34

67

Notifikasjonenes klassifisering og bakgrunn
Når vi notifiserer et helsefarlig funn, foreslår vi ved innmelding en klassifisering. Avgjørelsen
om endelig klassifisering tas alltid av EU-kommisjonens RASFF-team. I 2016 ble 22 av våre
67 meldinger klassifisert som alert-meldinger, mens majoriteten på 39 meldinger var informasjonsmeldinger, henholdsvis 17 til informasjon og 12 til oppfølging i andre land.

Figur 6: Figuren viser klassifiseringen av de norske notifikasjonene i 2016

Bakgrunnen for at det blir gjort funn av produkter som er, eller kan være, helseskadelige er
flere og varierer fra år til år. En av grunnene til dette, er at både handelsmønsteret og vårt EUharmoniserte regelverk for importkontroll er i stadig endring. I de årene der EU har definert
produkter som ofte importeres til Norge som risikoprodukter, ser vi at lovpålagt prøvetaking
ved import fører til flere funn og følgelig flere notifikasjoner. Mattilsynet har også egne overvåkings- og kontrollprogrammer (OK-programmer) hvor det tas kontroller og analyser for en
rekke ulike agens/parametere. I 2016 ble de fleste innmeldte avvikene (36) avdekket gjennom
slike prøver av varer som er ute i markedet. Ved import til Norge ble 20 varepartier stoppet i
grensekontrollen av ulike årsaker. Noen varepartier (7) manglet lovpålagte dokumenter, som
helsesertifikater, mens andre hadde ugyldig dokumentasjon. 13 varepartier ble avvist ved
grensekontroll etter funn ved prøvetaking.
Syv av meldingene var basert på funn gjort av norske virksomheter i deres egenkontroll, men
fire meldinger var basert på forbrukerklager. I 2016 ble det ikke notifisert noen norske meldinger som følge av funn knyttet til matforgiftningssaker.
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Figur 7: Figuren viser bakgrunnen for at avvik har blitt funnet og notifisert i perioden 2014-2016.

Fordeling av notifikasjoner per region og avdeling
Det ble i 2016 notifisert meldinger i fira av Mattilsynets fem regioner. Fordelingen mellom regionene og avdelingene varierer fra år til år, blant annet som følge av sentral fordeling av ansvar
for ulike tilsynskampanjer/prosjekter, OK-programmer og som følge av prioriteringer innen den
enkelte region.

Figur 8: Figuren viser oversikt over antall notifikasjoner per region i 2016.

Som tidligere år var det flest notifikasjoner fra region Stor-Oslo (50). Hele 74,6 % av notifikasjonene kom fra denne regionen i 2016. Avdeling Grensekontroll og import notifiserte flest med
34, etterfulgt av avdeling Romerike med 11, avdeling Østfold og Follo med fire og avdeling
Oslo, Asker og Bærum med en. Region Sør og Vest, region Øst og region Nord fulgte etter
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med henholdsvis ni, fem og fire notifikasjoner. Region Midt hadde ingen egne notifikasjoner i
2016.

Figur 9: Figuren viser oversikt over antall notifikasjoner per avdeling i 2016 mot antallet for samme avdeling i 2015. Avdelinger som notifiserte i 2015 og ikke i 2016 er ikke tatt med.

Notifiseringer per produktkategori
To produktkategorier skilte seg ut i 2016, kosttilskudd og frukt og grønt med 18 notifikasjoner
hver. Disse ble etterfulgt av kategoriene nøtter og frø (8) og fisk og sjømat (8). Frukt og grønt
toppet listen over norske notifikasjoner i 2016, men tidlig i januar 2017 trakk Norge to av notifikasjonene på banan fordi laboratoriet hadde foretatt feil i beregningen av funnet.
Kosttilskuddene kom dermed øverst på listen over norske RASFF-notifikasjoner i 2016 som i
2015.

Figur 10: Figuren viser oversikt over antall notifikasjoner per produktkategori i 2016.
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At kosttilskuddene troner øverst på listen skylles økt fokus og kontroll via prioritert tilsyn med
prøveuttak. Avvikene som ble funnet og meldt via RASFF gjaldt funn av ulovlige ingredienser
klassifisert som legemidler (13), etterfulgt av innhold av ikke godkjent ny-mat ingredienser (3)
og for høyt innhold av koffein (1). Noen av produktene inneholdt også kombinasjoner av
disse tre agensene.
Notifiserte agens
Hvilke avvik som danner grunnlag for notifikasjonene varierer. I 2016 ble det notifisert mange
forskjellige agens, som er gruppert inn i 10 forskjellige grupper. Flest notifiseringer hadde vi
på funn av ulovlige stoffer/ingredienser, med hovedvekt på legemidler og ikke godkjent nymat ingredienser i kosttilskudd. Funn av plantevernmiddelrester ble notifisert 15 ganger,
hvorav to ble trukket i begynnelsen av 2017. På tredjeplass finner vi mikrobiell forurensning
med 13 notifiseringer, henholdsvis Salmonella (5), Vibiro (5), E. coil (2) og ubestemt bakterievekst (1). Syv varepartier ble nektet innført til Norge som følge av ugyldige eller mangelfulle lovpålagte sertifikater eller attester. Ved fire tilfeller ble udeklarerte allergener notifisert,
henholdsvis tre meldinger om udeklarert melk i honning og en melding om manglende spor
av merking hasselnøtt, mandel og kokosnøtt i sjokolade.

Figur 11: Figuren viser antall notifikasjoner per agens i 2016.

Litt om noen utvalgte notifikasjoner
Det ble notifisert 18 forskjellige kosttilskudd i 2016, som er økning fra 10 i 2015. Kosttilskuddene hadde fire forskjellige opprinnelsesland, henholdsvis USA (11), Sverige (3), Tyskland
(2) og Kina (1). Ett produkt hadde ukjent opprinnelse. Ni av kosttilskuddene fra USA inneholdt ingredienser som i Norge er klassifisert som legemidler (f.eks. yohimbin), men to inneholdt ikke godkjent ny mat ingrediens, agmatinsulfat. Kosttilskuddene fra Sverige inneholdt
henholdsvis ikke godkjent ny mat ingrediens, agmatinsulfat (2) og legemiddelingrediensen
alfa liponsyre (1). I de tyske kosttilskuddene ble det funnet ingredienser klassifisert som legemidler, mens i det kinesiske produktet inneholdt både legemiddelingrediens og ikke godkjent
ny mat ingrediens.
Store fryste reker (scampi) fra India (3) og Vietnam (2) ble notifiserte fem ganger i 2016 etter
funn av Vibrio cholerae. Vibrio ble påvist både i rå skrellede reker og ferdigkokte reker. Tre
av varepartiene ble prøvetatt ved grensekontroll og ble nektet tatt inn i landet. To av varepartiene var allerede i markedet og ble trukket, og et parti sushireker var sendt videre til Spania
fra Norge. Vibrio cholerae har sitt naturlige reservoar i vann, særlig i salt- og brakkvann i
tempererte og tropiske strøk, hvor den er knyttet til spesielle alger og zooplankton. Trolig er
det blitt brukt forurenset vann under skrelling eller etter koking.
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Fire tilfeller av innhold av udeklarerte allergener ble
notifisert i 2016. Tre av disse var funn av melk (kasein) i akasiehonning fra Kina, mens den siste varmanglende norsk merking av spor av nøtter på sjokolade fra Island. Melk i honning fra Kina ble avdekket
i Finland etter funn av melk i norsk knekkebrød, hvor
man fant ut at årsaken var en forurensing i honningen. En mulig årsak til at det hadde kommet
melk/kasein i honning, var at honningbiene i Kina
var vinterfôret på melkesukker i mangel på blomsternektar.
Foto: Matportalen/iStockphoto

Det ble sendt to notifikasjoner på plantevernmiddelet oksamyl i banan, som senere ble trukket. Begge hadde blitt risikovurdert basert på feil brukt omregningsfaktor, noe som medførte
at funnene allikevel ikke representerte akutt helsefare.
Tilsammen syv av de norske RASFF meldingene i 2016 omhandlet ulike typer fôrvarer, både
agn, fiskemel, maisingrediens og griseører. I fire tilfeller ble det påvist Salmonella av ulike typer, to tilfeller av Aflatoksin B1 og ett tilfelle av for høyt kadmiuminnhold.
Det var to norske meldinger på kjøkkenredskaper (matkontaktmaterialer), migrasjon av henholdsvis polyamid og formalaldehyd over tillatte grenser. Begge varepartiene var produsert i
Kina og ble stoppet ved grensekontrollen.
En fullstendig oversikt over alle RASFF-notifikasjoner fra Norge i 2016 gis i vedlegg 1.

SAKER SOM KREVDE OPPFØLGING I NORGE I 2016
Det norske RASFF kontaktpunktet vurderer alle meldinger som kommer fra RASFF kontaktpunkt i EU-kommisjonen. I 2016 videresendte det norske kontaktpunktet 152 originale meldinger internt i Mattilsynet, enten til videre oppfølging i avdelingene (57) eller bare til orientering (95). I tillegg ble oppfølgingsmeldinger til disse også sendt hvis de ble vurdert til å være
av interesse.
I 2016 var det totalt 57 saker som krevde oppfølging av avdelingskontorene, en økning på
27% fra 2015. Sakene gjaldt produkter som var samhandlet/importert til Norge for videre produksjon eller salg. Ved to tilfeller var Norge merket som involvert fordi råvaren kom fra en
norsk produksjonsvirksomhet eller et norskeid firma. De norske notifikasjonene er ikke medberegnet i oversikten under.
Tabell 3: Tabellen viser utvikling i antall saker som har krevd oppfølging i Norge

År
Oppfølgingssaker

2011

2012

2013

2014

2015

2016

32

30

30

37

45

57

I mange av sakene hadde virksomhetene selv igangsatt tiltak etter varsel fra leverandør/forhandler. I noen tilfeller var det gått så lang tid at produktet allerede var konsumert eller gått ut
på dato. Alle sakene ble fulgt opp av avdelingskontorene og det ble gitt tilbakemelding til EU
om oppfølgingen i Norge. 15 av Mattilsynets avdelingskontor var involvert og flest saker (23)
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måtte Stor-Oslo, avd. grensekontroll og import følge opp, etterfulgt av Sør og Vest, avd. Bergen og omland (12) og Stor-Oslo, avd. Østfold og Follo (9).

Figur 7: Figuren viser antall håndterte meldinger per agens i 2016.

Det var stor variasjon i meldingene. 20 meldinger var om sykdomsframkallende bakterier, virus eller toksiner, som for eksempel funn av Shigatoksin-produserende E. coli i storfekjøtt fra
Uruguay. 16 ganger ble det meldt om produkter som inneholdt udeklarerte allergener. Udeklarerte allergener kan potensielt være til stor fare for en allergiker/intolerant person.
Ulike typer fremmedlegemer/-elementer ble meldt ved fem tilfeller, disse gjaldt blant annet
funn av rotte/mus i kakaopulver fra Nederland, rotteavføring i økologisk urt (kamilleblomst)
fra Egypt og plastikkbiter i sjokoladebarer fra Nederland.
En fullstendig oversikt over saker som krevde oppfølging i Norge er nærmere beskrevet i
vedlegg 2.
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Vedlegg 1. Oversikt over norske notifikasjoner i 2016
Notifisert
dato

Produkt

Agens

Opprinnelsesland

RASFFnummer

26.01.2016

Østers

Norovirus

Nederland

Offentlig kontroll

28.01.2016

Fiskemel

Salmonella infantis

Island

11.02.2016

Sjokolade

12.02.2016

Blekksprut (til agn)

2016.0150 Sør og Vest/Nordfjord

Grensekontroll

16.02.2016

2016.0172 Nord/ Midtre-Hålogaland

Forbrukerklage

17.02.2016

Eple

Polen

2016.0173 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0175 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0179 Øst/Vestfold

Offentlig kontroll

17.02.2016

Bønner uten belg
(alubia)
Bønner med belg
(long green beans)
Basilikum

Udeklarert spor av mer- Island
king hasselnøtt, mandel
og kokosnøtt
Høyt innhold av kadArgentina
mium
Levende biller
Egypt

2016.0079 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0090 Sør og Vest/Sunnfjord og
Sogn
2016.0146 Nord/Finnmark

22.02.2016

Kosttilskudd

USA

2016.0194 Øst/Vestfold

Offentlig kontroll

22.02.2016

Kosttilskudd

USA

2016.0195 Øst/Vestfold

Offentlig kontroll

22.02.2016

09.03.2016

Økologisk mais (til
fôr)
Økologisk mais (til
fôr)
Kosttilskudd

16.03.2016

Kosttilskudd

02.05.2016

Akasiehonning

16.02.2016

26.02.2016

Region/avdeling

Bakgrunn for RASFF-melding

Virksomhetens egenkontroll
Forbrukerklage

Plantevernmiddel (ometoat)
Plantevernmiddel (karbofuran)
Plantevernmiddel (propargit)
Inneholder legemiddel
(yohimbin) og for mye
koffein
Inneholder legemiddel
(yohimbin)
Aflatoksin B1

Laos

India

2016.0197 Øst/Vestfold

Offentlig kontroll

Aflatoksin B1

India

2016.0221 Øst/Mjøsområdet - Gjøvik

Virksomhetens egenkontroll

2016.0282 Stor-Oslo/Østfold og Follo

Offentlig kontroll

2016.0306 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0552 Stor-Oslo/Romerike

Offentlig kontroll

Laos

For høyt innhold av kof- Ukjent
fein hvis man følger anvisning
Inneholder legemiddel
USA
(yohimbin)
Udeklarert melk (kaKina
sein)

Offentlig kontroll
Offentlig kontroll

Virksomhetens egenkontroll
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Notifisert
dato
04.05.2016
04.05.2016

Kosttilskudd

25.05.2016

Akasiehonning

30.05.2016

Kjøkkenredskap
(øse)
Hasselnøttkjerner

06.06.2016
07.06.2016

13.06.2016

Kina

2016.AQN

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

Ugyldig helsesertifikat

Tyrkia

2016.ASN

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

Inneholder legemiddel
(yohimbin)
Inneholder legemidler
(yohimbin og macarot)
Udeklarert melk (kasein)
Formaldehyd

Tyskland

2016.0645 Nord/Troms og Svalbard

Offentlig kontroll

Tyskland

2016.0650 Nord/Troms og Svalbard

Offentlig kontroll

Kina

2016.0671 Stor-Oslo/Romerike

Grensekontroll

Kina

2016.ATU

Grensekontroll

Aflatoksiner

Tyrkia

Bakterievekst

Norge

Vibrio cholerae

Vietnam

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.AUA Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0697 Sør og Vest/Bergen og
omland
2016.0734 Sør og Vest/Bergen og
omland
2016.0738 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.0763 Stor-Oslo/Romerike

Forbrukerklage

2016.0764 Stor-Oslo/Romerike

Offentlig kontroll

2016.0768 Stor-Oslo/Romerike

Offentlig kontroll

Udeklarert melk (kasein)
Polyaromatiske aminer
(polyamid)

20.05.2016

30.05.2016

Bakgrunn for RASFF-melding
Virksomhetens egenkontroll

Akasiehonning

20.05.2016

01.06.2016

RASFFRegion/avdeling
nummer
2016.0561 Stor-Oslo/Romerike

Agens

Kjøkkenredskaper
(øse, stekespade,
visp)
Krokan med hasselnøtter og pitasjnøtter
Kosttilskudd

19.05.2016

Opprinnelsesland
Kina

Produkt

Smøreost med
reke
Reker (kokt, til
sushi)
Rosiner

13.06.2016

Gresskarkjerner,
ristede
Kosttilskudd

14.16.2016

Kosttilskudd

Plantevernmidler (fenIran
propathrin, ethion og
propargite)
Fremmedlegeme
Nederland
(glass-/plastbit)
lnneholder legemidler
USA
(bromelain, acetyl-cystin, glucosamine og metylsulfonylmetan)
Inneholder legemidler
(higenamin, teobromin,
rauvolfia canescens og
guto kola)

USA

Grensekontroll
Virksomhetens egenkontroll
Grensekontroll
Offentlig kontroll
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Notifisert
dato
23.06.2016

Produkt

Agens

Kosttilskudd

Inneholder legemiddel
(papein)
Inneholder legemidler
(acetyl L-carntine, alfa
liponsyre og ashwagandha)
Inneholder legemidler
(acetyl L-carntine, alfa
liponsyre, ginkgo biloba
leaf ekstrakt og
Scutellaria rot ekstrakt)
Kadmium, for høyt innhold
Salmonella montevideo

23.06.2016

Kosttilskudd

23.06.2016

Kosttilskudd

29.06.2016

Akkar (til agn)

01.07.2016
14.07.2016

Erteprotein pellets
(fôr)
Rosiner

19.07.2016

Hasselnøttkjerner

19.07.2016

29.07.2016

Røstede og blansjerte hasselnøttkjerner
Røstede og blansjerte pistasjnøtter
med skall
Røstede og blansjerte pistasjnøtter
med skall
Reker (kokt, til
sushi)
Rød chilipepper

13.09.2016

Nøtteblandinger

19.07.2016

19.07.2016

22.07.2016

Opprinnelsesland
USA

RASFFRegion/avdeling
nummer
2016.0820 Stor-Oslo/Romerike

Bakgrunn for RASFF-melding
Offentlig kontroll

USA

2016.0823 Stor-Oslo/Romerike

Offentlig kontroll

USA

2016.0825 Stor-Oslo/Romerike

Offentlig kontroll

Argentina

2016.0848 Sør og Vest/Nordfjord

Grensekontroll

Norge

2016.0876 Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
2016.0933 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Virksomhetens egenkontroll

Tyrkia

2016.BAB

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

Plantevernmidler (fenpropathrin, ethion og
propargite)
Sertifikater utstedt etter
avreise
Sertifikater utstedt etter
avreise

Iran

Tyrkia

2016.BAD

Sertifikater utstedt etter
avreise

Tyrkia

2016.BAC

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

Sertifikater utstedt etter
avreise

Tyrkia

2016.BAE

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

Vibrio cholerae

Vietnam

2016.BAM

Grensekontroll

Plantevernmiddel (dino- Thailand
tefuran)
Mistanke om forsøk på Tyrkia
ulovlig import

2016.BBD

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

2016.BEM

Offentlig kontroll

Grensekontroll

Grensekontroll
Grensekontroll

14

Notifisert
dato
13.09.2016
19.09.2016

Produkt

Agens

03.10.2016

Salmonella infantis
Inneholder legemiddel
(macarot) og ikke godkjent ny mat ingrediens
(agmatinsulfat)
Kosttilskudd
Inneholder legemiddel
(alfa liponsyre)
Basilikum (to typer) E. coli

06.10.2016

Lime

06.10.2016

Kosttilskudd

06.10.2016

Vinblader i lake

19.10.2018

Black Tiger reker

19.10.2016

Rød chilipepper

24.10.2016

Ost

26.10.2016

Kosttilskudd

26.10.2016

Kosttilskudd

26.10.2016

Kosttilskudd

26.10.2016

Kosttilskudd

28.10.2016

Rosiner

20.09.2016

Griseører til hund
Kosttilskudd

Opprinnelsesland
Sverige ?
Kina

RASFFRegion/avdeling
nummer
2016.1267 Stor-Oslo/Østfold og Follo
2016.1293 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Bakgrunn for RASFF-melding
Forbrukerklage
Offentlig kontroll

Sverige

2016.1302 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1354 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1373 Stor-Oslo/Østfold og Follo

Virksomhetens egenkontroll

2016.1370 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.BHV Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Offentlig kontroll

2016.BIZ

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1430 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

2016.1459 Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
2016.1469 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1470 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1471 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1472 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1483 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Offentlig kontroll

Laos

Plantevernmiddel (karbofuran)
Inneholder legemiddel
(yohimbin)
Plantevernmidler
(pyraclostribin og ditiokarbamater)
Salmonella og Vibrio

Brasil

Plantevernmidler (amitraz, fiprinol og carbofuran)
Shigaproduserende E.
coli
Ikke godkjent ny mat
(agmatinsulfat)
Ikke godkjent ny mat
(agmatinsulfat)
Ikke godkjent ny mat
(agmatinsulfat)
Ikke godkjent ny mat
(agmatinsulfat)
Plantevernmidler (etion
og klorpyrifos og karbendazim)

Laos

USA
Tyrkia

Vietnam

Frankrike
USA
Sverige
Sverige
USA
Iran

Offentlig kontroll
Offentlig kontroll

Grensekontroll

Offentlig kontroll

Offentlig kontroll
Offentlig kontroll
Offentlig kontroll
Offentlig kontroll
Offentlig kontroll

15

Notifisert
dato
08.11.2016

Produkt

Agens

Rosiner

Plantevernmidler (karbendazim)
Vibrio cholerae

10.11.2016

Reker, frosne

11.11.2016

Spinat, økologisk

15.11.2016

Appelsiner

22.11.2016

Dyrefôr til hund
(fryst)
Fiken, tørkede

25.11.2016

14.12.2016

19.12.2016

Opprinnelsesland
Iran
India

Plantevernmiddel (per- Italia
klorat)
Plantevernmiddel (meti- Sør-Afrika
dation)
Salmonella mbandaka Storbritannia

Ulovlig import (mangTyrkia
lende melding og dokumenter)
Reker (rå og skrelt) Vibrio cholerae, Vibrio
India
alginolyticus, Vibrio
parahaemolyticus
Reker (kokt)
Vibrio cholerae
India

RASFFRegion/avdeling
nummer
2016.1525 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.BLU Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1546 Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
2016.1560 Stor-Oslo/Romerike

Bakgrunn for RASFF-melding
Offentlig kontroll

2016.1605 Stor-Oslo/Østfold og Follo

Offentlig kontroll

2016.BNJ

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

2016.BQI

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Grensekontroll

2016.1767 Stor-Oslo/Oslo, Asker og
Bærum

Grensekontroll
Offentlig kontroll
Offentlig kontroll

Offentlig kontroll

2 saker på banan ble trukket i januar 2017 fordi feil i analyseresultater og risikovurdering.
1 sak fremmedlegeme (magnet) i sjokoladelinser ble ikke godkjent av EU-kommisjonen
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Vedlegg 2. Oversikt over RASFF-saker som har krevd oppfølging i Norge i løpet av 2016
RASFF-nr Tittel
2016.0003 Matforgiftning, mistanke Norovirus i Østers fra
Nederland

Region/avdeling
Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

2016.0044

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

2016.0046

2016.0063

2016.0071

2016.0080

2016.0089

2016.0103

Beskrivelse
Melding mottatt fra Danmark etter oppfølgingsmelding. Fire
norske virksomheter, henholdsvis tre i Oslo og en i Bergen,
hadde mottatt mistenkte østers fra Danmark. Meldingen ble mottatt etter produktets holdbarhetsdato var utløpt og alle virksomhetene rapporterte at de ikke hadde varer igjen.
Metomyl i druer fra Peru
Melding mottatt fra Nederland om funn av plantevernmidlet metomyl i druer fra Peru distribuert til flere land, blant annet en virksomhet i Oslo. Varene ble trukket fra markedet og destruert.
Kvikksølv i dyremat (fiskesnack) fra Island
Melding mottatt fra Danmark om at fiskesnacken var levert til en
virksomhet i Oslo. Virksomheten hadde allerede blitt varslet av
sin leverandør og produktet var trukket fra markedet.
Ikke lovlig plantevernmiddel karbofuran i physalis Melding mottatt fra Nederland om at Danmark hadde påvist karfra Colombia
bofuran i physalis. Produktet var også blitt distribuert til en virksomhet i Norge. Produktet ble trukket fra markedet og kastet.
Migrasjon av DEHP fra lokk til glass med soltørMelding mottatt fra Belgia om at de soltørkede tomatene var diskede tomater fra Tyrkia
tribuert til to norske butikkjeder. Begge kjedene trakk produktet
fra markedet, men etter nærmere undersøkelser viste det seg at
kun den ene kjeden hadde mottatt produkter med det lot nummer
som RASFF-meldingen omhandlet.
Risiko for overdose av nikotinsyre ved konsum av Melding mottatt fra Nederland etter at Tyskland hadde avdekket
kosttilskudd fra USA
risiko for overdose av nikotinsyre ved konsum av kosttilskuddet.
Produktet var distribuert til en norsk virksomhet i Skien. Fordi
Norge har en grenseverdi som er høyere enn EU sin, ble det ikke
gjort noen tiltak mot den norske virksomheten og produktet.
Udeklarert sulfitt i godteri fra Belgia
Melding mottatt fra Sverige om at Belgia hadde påvist udeklarert
sulfitt i godteri. Godteriet var blitt distribuert fra Sverige, Nederland og Storbritannia til tre norske virksomheter, henholdsvis i
Åkrehamn, Sandnes og Bergen/Kristiansand. Produktene ble
trukket fra markedet i påvente av etiketter med korrekt merking.
Udeklarert gluten i økologisk barnerisgrøt fra Ita- Melding mottatt fra Italia om at barnerisgrøten var distribuert til
lia
flere land, blant annet en virksomhet i Oslo. Virksomheten hadde
allerede blitt varslet av sin leverandør, men varene hadde ennå
ikke ankommet landet. Varene ble kastet etter at de ankom
Norge og var aldri i salg.

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
Stor-Oslo/Østfold og Follo

Stor-Oslo/Østfold og Follo

Øst/Telemark

Sør og Vest/Haugalandet

Stor-Oslo/grensekontroll og
import
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RASFF-nr Tittel
2016.0141 Rotteavføring i økologisk kamilleblomst fra Egypt

Beskrivelse
Melding mottatt fra Danmark om at kamilleblomst pakket i Danmark var distribuert til to norske virksomheter, henholdsvis Oslo
og Slependen. Virksomhetene hadde allerede blitt varslet av sin
leverandør og varene var blitt trukket fra markedet. Produktene
ble returnert til Danmark.
Melding mottatt Frankrike om at Sverige hadde et pågående matforgiftningsutbrudd grunnet norovirus i østers. Produktet var også
blitt distribuert til en norsk virksomhet i Bergen. Produktet var ikke
lengre i salg fordi holdbarhetsdatoen var utløpt.

Region/avdeling
Stor-Oslo/Grensekontroll
og import og Øst/Søndre
Buskerud

Melding mottatt fra Danmark om at bakverket var blitt distribuert
til en norsk virksomhet på Rud. Virksomheten hadde allerede
solgt alle varer fra det aktuelle varepartiet som ble mottatt et halvt
år tidligere.
Melding mottatt fra Nederland om at Tyskland hadde funnet plastikkbiter i sjokoladebarer. Produktene var distribuert til hele Europa, blant annet til alle norske butikkjeder og det ble trukket fra
markedet med en pressemelding.
Melding mottatt fra Sverige om at det var påvist Salmonella i thailandsk kylling, distribuert til Norge via Danmark. Varene ble stoppet av virksomheten og kom aldri til salgs i markedet.

Stor-Oslo/Oslo, Asker og
Bærum

2016.0220 Udeklarert sennep og selleri i kryddermiks fra
Sverige

Melding mottatt fra Sverige om udeklarert sennep og selleri i
kryddermiks var sendt til norsk grossist. Produktet var allerede
trukket fra markedet to dager før meldingen kom fra Sverige. En
pressemelding lå blant annet på VGs nettavis.

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

2016.0222 Udeklarert melkeingrediens (kasein) i fiskegrateng fra Sverige

Melding mottatt fra Sverige om udeklarert kasein i fiskegrateng
distribuert til Norge. Ansvarlig merkevareeier i Norge hadde to
dager tidligere sendt ut pressemelding og trukket varene fra markedet.
Melding mottatt fra Nederland om aflatoksin i tørket fiken som var
distribuert til en virksomhet i Oslo. Virksomheten mente de ikke
hadde mottatt aktuelle varer, men at vareprøver var mottatt året
før. To andre mottakerland, Belgia og Finland, har gjort egne risikovurderinger og er uenige i Nederland sin risikovurdering.

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

2016.0155 Matforgiftning i Sverige grunnet norovirus i Østers fra Frankrike

2016.0157 Udeklarert sulfitt i fryst bakevare med eple fra
Danmark

2016.0207 Plastikkbiter i sjokoladebarer fra Nederland

2016.0213 Salmonella i fryst rå kyllingbryst fra Thailand, via
Danmark

2016.0252 Aflatoksin i tørket fiken fra Spania

Sør og Vest/Bergen og omland

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
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RASFF-nr Tittel
2016.0347 Udeklarert bløtdyr i hummersuppe fra Danmark

2016.0354 Udeklarert sulfitt i syltet ingefær i sirup fra Kina

Beskrivelse
Melding mottatt fra Danmark om at det var udeklarert bløtdyr i
hummersuppen som var distribuert til tre norske virksomheter,
henholdsvis to i Oslo og en i Surnadal. Virksomhetene var blitt
varslet av sin danske leverandør, men hadde allerede solgt ut
alle varer.
Melding mottatt fra Danmark om at produktet med udeklarert sulfitt hadde blitt distribuert til 23 virksomheter i Norge. Alle virksomheter hadde på forhånd blitt varslet av sin danske leverandør. Varene ble trukket fra markedet i alle virksomheter.

Region/avdeling
Stor-Oslo/grensekontroll og
import og Midt/Surnadal og
Romsdal

Stor-Oslo/Østfold og Follo

2016.0359 Funn av gnager i kakao produsert i Nederland og Melding mottatt fra Finland etter funn av gnager (tremus) gjort i
pakket i Norge
Sverige. Produktet var blitt pakket i Norge for det finske og
svenske markedet. Aktuell vare var ikke til salg i Norge. Virksomheten og deres tiltak ble fulgt opp av Mattilsynet.

Øst/Søndre Buskerud

2016.0369 Ulovlig og udeklarert bestråling av hele tørkede
reker fra Storbritannia

Troms og Svaldbard/Trondheim og omland/ grensekontroll og import

2016.0401 Udeklarert melk i sjokoladekjeks fra Danmark

2016.0402 Udeklarert hasselnøtter i mandler trukket med sitron fra Danmark

2016.0436 Listeria monocytogenes i røkt laks fra Belgia, råvare fra Norge

Melding mottatt fra Nederland om at ulovlig og udeklarert bestråling av reker var distribuert til tre norske virksomheter, henholdsvis i Tromsø, Trondheim og Oslo. Kun virksomheten i Tromsø
hadde noe igjen av varepartiet, resten var sluttsolgt. De få pakningene som var igjen ble trukket fra salgslokalet.
Melding mottatt fra Danmark om udeklarert melk i sjokoladekjeks
distribuert til flere land, blant annet en virksomhet i Fredrikstad.
Varene ble trukket fra markedet i påvente av nye etiketter med
riktig merking.
Melding mottatt fra Danmark om at mandlene med udeklarerte
hasselnøtter hadde blitt distribuert til fem virksomheter i Norge,
henholdsvis to i Oslo og en i Bergen, Stavanger og Sandvika.
Virksomhetene i Oslo og Sandvika hadde allerede trukket varene
etter melding fra den danske leverandøren. Også varene til virksomhetene i Bergen og Stavanger ble trukket etter at Mattilsynet
tok kontakt. Virksomheten i Stavanger ventet på nye etiketter
med korrekt merking.
Melding mottatt fra Belgia om funn av Listeria monocytogenes i
røkt laks produsert i Belgia, med norsk laks som råvare. Laksen
var solgt fra en virksomhet i Bergen, men kom fra et lakseslakteri
i Midt-Norge som kunne dokumentere at deres produksjon er testet Listeria negativ.

Stor-Oslo/Østfold og Follo

Sør og Vest/Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord; Sør
og Vest/Bergen og omland;
Stor-Oslo/Oslo, Asker og
Bærum

Sør og vest/Bergen og omland
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RASFF-nr Tittel
2016.0441 Shigatoksin-produserende E. coli i fryst storfekjøtt fra Uruguay

Beskrivelse
Melding mottatt via oppfølgingsmelding fra Frankrike om at storfekjøttet var blitt distribuert til et norsk skip. Alt kjøtt var allerede
blitt konsumert på skipet da meldingen ble videreformidlet til skipets eier.
2016.0468 Norovirus i grønn lollosalat fra Frankrike via Dan- Melding mottatt fra Danmark at det var påvist norovirus i salat fra
mark
Frankrike som danskene hadde distribuert til en virksomhet i
Stavanger. Produktene som var berørt ble trukket fra markedet.
Den norske virksomheten tok en del egne prøver og Norovirus
ble ikke påvist.
2016.0484 Parasittinfeksjon av mikrosporidia i jordbær fra
Melding mottatt fra Nederland om funn av mikrosporidia i jordbær
Spania
fra Spania som kun var sendt til Norge. Funnet var blitt gjort i
Norge, men risikovurdert til ikke å være en melding for RASFF.
Nederlandske myndigheter som hadde tilsyn med agentvirksomheten i Nederland mente RASFF skulle sendes. Norge bad om
nedklassifisering av meldingen blant annet fordi mikrosporidiaen
var død og ikke levende.

Region/avdeling
Sør og Vest/Hardanger og
Sunnhordland

Sør og Vest/Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord

Stor-Oslo/grensekontroll og
import

2016.0609 Kadmium i asparges fra Peru

Melding mottatt fra Belgia om kadmium i fresk grønn asparges fra Stor-Oslo/Østfold og Follo
Peru, som var blitt distribuert til blant annet en virksomhet på
Langhus. Hele partiet med asparges var allerede solgt til forbruker da meldingen ble mottatt.

2016.0636 PAH i mørk sjokolade fra Spania med råvare fra
Indonesia

Melding mottatt fra Frankrike om PAH i mørk sjokolade fra Spania som var blitt distribuert til en virksomhet i Oslo. Av totalt mottatt 100 kg, ble 76 kg sperret og senere returnert til den franske
leverandøren.

Stor-Oslo/Grensekontroll
og Import

2016.0656 For høyt innhold av jern i kattemat fra Frankrike

Melding mottatt fra Frankrike om kattemat med for mye jern distribuert til en virksomhet på Gjerdrum. Virksomheten tilbakekalte
produktet fra sine kunder og la ut en pressemelding for å informere publikum.
Melding mottatt fra Danmark om migrasjon av formaldehyd fra
tallerken produsert i Kina og distribuert til flere land, blant annet
en virksomhet i Bergen og en i Tromsø. Begge virksomhetene
hadde på forhånd mottatt tilbaketrekkingsvarsel fra deres danske
leverandør. Varene var derfor ikke lengre tilgjengelig på markedet.

Stor-Oslo/Romerike

2016.0699 Migrasjon av formaldehyd fra haiformet tallerken
av melamin fra Kina via Taiwan

Sør og vest/Bergen og omland og Nors/Troms og
Svalbard
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RASFF-nr Tittel
2016.0724 Høyt innhold av jod i tørket tare fra Japan via
Storbritannia

2016.0758 Mistanke om Listeria monocytogenes i energibar
fra Irland med råvare fra USA

2016.0816 Ikke godkjente ny mat ingredienser og andre
ulovlige ingredienser i kosttilskudd med koffein
fra USA
2016.0841 Udeklarert hasselnøtt og melk i sjokolade fra
Spania

Beskrivelse
Melding mottatt fra Sveits om at japansk tare hadde høyt innhold
av jod. Taren var blitt distribuert til flere land, blant annet en virksomhet i Bergen. Risikovurdering av jod er ikke harmonisert i
EØS-område og etter en norsk risikovurdering ble ikke varene
trukket fra det norske markedet.
Melding mottatt fra Storbritannia om Listeria-mistanke til energibarer som var distribuert til mange land, blant annet til en virksomhet på Årnes. Videre undersøkelser hos virksomheten viste
at berørte holdbarhetsdatoer ikke var blitt levert til Norge.

Region/avdeling
Sør og Vest/Bergen og omland

Melding mottatt fra Nederland om at kosttilskuddet hadde blitt
distribuert til flere land, blant annet en virksomhet i Oslo. Den
norske virksomheten var avviklet i løpet av 2015 og man kunne
ikke gjøre nærmere undersøkelse.
Melding mottatt fra Sverige om udeklarert hasselnøtt og melk i
sjokolade fra Spania distribuert til mange land, blant annet 5 utsalgssteder i Norge. Virksomhetene hadde allerede trukket varene fra markedet og lagt ut pressemelding til forbrukerne.

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Stor-Oslo/Romerike

Sør og Vest/Agder, Bergen
og omland, Sør Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord,
Midt/Trondheim og omland,
Øst/Mjøsområdet, StorOslo/Grensekontroll og import
Stor-Oslo/Østfold og Follo

2016.0887 Enterococcus i sauser fra Belgia

Melding mottatt fra Belgia om funn av Enterococcus i sauser distribuert til en virksomhet i Vestby. Virksomheten tilbakekalte produktene fra dine kunder og la ut pressemelding til forbrukerne.

2016.0969 Ikke godkjent ny mat ingrediens i kosttilskudd fra
USA

Melding mottatt fra Nederland om at kosttilskuddet med ikke god- Øst/Telemark
kjent ny mat ingrediens var blitt distribuert til mange land, blant
annet en virksomhet i Skien. Virksomheten hadde blitt avviklet
tidligere i 2016 og man kunne ikke gjøre nærmere undersøkelse.

2016.1023 Udeklarert hasselnøtt og mandel i sjokoladebarer Melding mottatt fra Sverige om udeklarert hasselnøtt og mandel i
fra Spania
sjokoladebarer fra Spania distribuert til mange land, blant annet 5
utsalgssteder i Norge. Virksomhetene hadde allerede trukket varene fra markedet og lagt ut pressemelding til forbrukerne.

Sør og Vest/Agder, Bergen
og omland, Sør Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord,
Midt/Trondheim og omland,
Øst/Mjøsområdet, StorOslo/Grensekontroll og import
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RASFF-nr Tittel
2016.1037 Doksycyklin over grenseverdi i diverse ferske og
frosne svineprodukter fra Polen

2016.1049 Enteropatogen E. coli i råmelksost fra Frankrike

2016.1073 Aflatoksin i pistasjnøtter fra Iran via Storbritannia

2016.1091 Anisakis i kjølt makrell fra Norge

2016.1142 Salmonella Typhimurium i fryst dumplings med
svinekjøtt fra Litauen

2016.1149 Salmonella i økologiske sesamfrø fra Uganda

2016.1229 Innhold av udeklarert selleri og spor av sennep i
krydderblanding

2016.1237 Kattemat fra Sverige uegnet til fôr

Beskrivelse
Melding mottatt fra Polen om funn av doksycyklin over grenseverdi i diverse ferske og frosne svineprodukter distribuert til flere
land, blant annet en virksomhet i Stavanger. Virksomheten hadde
allerede rukket å selge alle berørte produkter til forbruker.
Melding mottatt fra Frankrike om E.coli i ost produsert av råmelk
distribuert til flere land, blant annet en virksomhet i Vestby. Virksomheten hadde allerede mottatt melding og hadde kastet produktene før de nådde markedet.
Melding mottatt fra Storbritannia etter funn av aflatoksin gjort i
Nederland. Pistasjnøttene var blitt distribuert til flere land, blant
annet en virksomhet i Oslo. Virksomheten og deres kunder ble
varslet, men alt var allerede solgt til forbrukere.
Melding mottatt fra Italia om funn av anisakis i kjølt norsk makrell
levert fra en virksomhet i Bergen. Virksomhetens egenkontroll
viste ingen avvik utover det som normalt blir funnet av anisakis.
Melding mottatt fra Litauen om funn av Salmonella i dumplings
distribuert til en virksomhet i Bergen. Etter nærmere undersøkelse viste det seg at varepartiet aldri ble sendt fordi virksomheten ikke fikk transport på ønsket temperatur. Ordren hadde derfor
blitt kansellert.
Melding mottatt fra Storbritannia etter funn av Salmonella gjort i
Nederland. Produktet var distribuert til en virksomhet i Bergen.
Virksomheten hadde ikke mottatt notifisert produkt, men et blandingsprodukt som også ble trukket fra markedet av den britiske
leverandøren. Produktet ble trukket fra markedet.

Region/avdeling
Sør og Vest/Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord

Stor-Oslo/Østfold og Follo

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Sør og Vest/Bergen og omland
Sør og Vest/Bergen og omland

Sør og Vest/Bergen og omland

Melding mottatt fra Storbritannia om udeklarerte allergener, selStor-Oslo/Grensekontroll
leri og sennep, i krydderblanding distribuert til blant annet en virk- og import
somhet i Oslo. Virksomheten hadde ikke de holdbarhetsdatoer
nevnt i meldingen, men andre som manglet tilsvarende merking.
Produktene ble tatt ut av salg inntil ny etikett med korrekt merking
var tilgjengelig.
Melding mottatt fra Sverige om at kattematen var uegnet som fôr. Stor-Oslo/Romerike
Produktet var distribuert til flere land, blant annet en virksomhet
på Løken. Virksomheten hadde mottatt melding fra leverandøren
i Sverige, men hadde allerede solgt alt.
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RASFF-nr Tittel
2016.1380 Laktoprotein i økologisk risdrikk og sjokolade fra
Tyskland

2016.1416 Ikke tilfredsstillende varmebehandling av hermetiske maiskorn fra Frankrike

2016.1425 Ikke lovlig ingrediens, fenetylamin, i kosttilskudd
fra Canada

Beskrivelse
Melding mottatt fra Tyskland om påvist laktoprotein i risdrikk og
sjokolade som skulle være uten laktoproteiner. Varene var distribuert til mange land, blant annet til tre virksomheter i Norge. Produktene ble trukket fra markedet.
Melding mottatt fra Frankrike etter opprinnelig melding fra Storbritannia om ikke tilfredsstillende varmebehandling av hermetiske
maiskorn. Produktet var distribuert til flere land, blant annet en
virksomhet med hovedkontor i Oslo. Virksomheten tilbakekalte
produktene fra dine kunder og la ut pressemelding til forbrukerne.

Region/avdeling
Sør og Vest/Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import

Melding mottatt fra Nederland om ulovlig ingrediens, fenetylamin, Stor-Oslo/Grensekontroll
i kosttilskudd distribuert til en virksomhet i Oslo. Produktene virk- og import
somheten hadde på lager ble tatt ut av sortimentet.

16-824/
Matbårent utbrudd (Salmonella) mistenkt forårsa- Melding mottatt fra Nederland om matbårent utbrudd hvor man
2016.1437 ket av egg fra Polen
mistenkte Salmonella i egg fra Polen. Utbruddet hadde stort omfang og mange hundre syke i flere land i Europa, blant annet
noen i Norge som hadde vært på ferie i Polen. Egg fra den mistenkte polske virksomheten var blitt distribuert til en virksomhet i
Larvik. Eggene var blitt brukt til forskjellige varmebehandlede
eggprodukter (blant annet tørket eggepulver mv.). Virksomheten
hadde påvist Salmonella i egg før de gikk inn i produksjonen,
men etter varmebehandling var eggproduktene fri for Salmonella.
Derfor ble ingen ytterligere tiltak gjort.
2016.1481 Udeklarert sulfitt i fryst kjøttdeig fra Nederland
Melding mottatt fra Italia etter at Danmark hadde påvist sulfitt i
fryst kjøttdeig. Produktet skulle ha blitt distribuert til en norsk
shippingvirksomhet. Shippingvirksomheten hadde ingen kjennskap til at de hadde mottatt kjøttdeigen og det ble derfor bedt om
mer dokumentasjon fra Italia.
INFOSAN Tilbakekalling for mye kullsyre i øl fra New ZeaINFOSAN-melding mottatt fra New Zealand om tilbakekalling av
land
øl på grunn av for mye kullsyre i produktet. Produktet ble trukket
fra markedet og returnert til grossist for destruksjon.
2016.1621 Clostridium botulinum i tørket, saltet mort fra Ne- Melding mottatt fra Tyskland om et matbårent utbrudd forårsaket
derland
av Clostridium botulinum i kjølt, saltet mort distribuert til flere
land, blant annet en virksomhet i Moss. Virksomheten hadde allerede fått beskjed og produktet hadde ikke blitt tatt i bruk. Alt ble
returnert til produsent i Tyskland.

Øst/Vestfold

Sør og Vest/Bergen og omland

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import
Stor-Oslo/Østfold og Follo
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RASFF-nr Tittel
2016.1682 Salmonella Derby i kjølt biffkjøtt fra Litauen via
Norge

2016.BPW For høyt innhold av sulfitt i tørket aprikos fra Tyrkia
2016.1798 Metallbiter i kjølte veganpølser fra Tyskland

2016.1801 Listeria monocytogenes i røkt, fryst laksefilet fra
Serbia

2016.1808 Udeklarert melkeingrediens i sjokoladekjeks fra
USA

Beskrivelse
Melding mottatt fra Sverige om funn av Salmonella i kjølt biffkjøtt
fra Litauen distribuert via en norsk virksomhet til Sverige. Etter
nærmere undersøkelser viste det seg at produktet aldri er innom
Norge, men trades av den norske virksomheten. Videre var det
ikke samsvar mellom dato for analyserapport og dato for mottak
av oppgitt vareparti. Sverige trakk senere denne notifikasjonen.
Melding mottatt fra Bulgaria om at et parti med aprikoser importert til en norsk virksomhet, hadde for høyt innhold av sulfitt og
dermed ikke lovlig å selge. Produktet ble trukket fra markedet.
Melding mottatt fra Tyskland om funn av metallbiter i veganpølser
som var blitt privatimportert til en person i Sandnes. Personen ble
kontaktet og gitt advarsel om at pølsene kunne inneholde metallbiter.
Melding mottatt fra Ungarn om funn av Listeria i røkt laks fra Serbia produsert på norsk laks. To norske virksomheter ble oppgitt
som produsenter av laksen, disse ble varslet om de funn som var
blitt gjort.
Melding mottatt fra Storbritannia om udeklarert melk i sjokoladekjeks distribuert til flere land, blant annet to virksomheter i henholdsvis Bergen og Slattum. Produktene ble trukket fra markedet
og den ene virksomheten ville sette på nye korrekte etiketter før
varene ble lagt ut for salg.

Region/avdeling
Stor-Oslo/Romerike

Stor-Oslo/Grensekontroll
og import, Østfold og Follo
Sør og Vest/Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord

Stor-Oslo/Romerike
Sør og Vest/Bergen og omland
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