RASFF 2011
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 i samarbeid mellom medlemslandene i EU, EFTA/EØS, EFSA (European
Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen, og hvert enkelt medlemsland har et utpekt kontaktpunkt. RASFF kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.
Hensikten med RASFF er å gi myndighetene et effektivt verktøy for raskt å utveksle informasjon over landegrensene for å sikre trygg mat for forbrukerne. I henhold til den europeiske matloven (FO 178/2002
(Food Law) art. 50), er alle medlemsland 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 norsk regelverk gjennom forskrift av 22.12.2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket,
§ 1. RASFF omfatter fôrvarer og næringsmidler. I tillegg omfattes materialer og gjenstander bestemt til å
være i kontakt med næringsmidler.
Ulike typer meldinger sendes via RASFF-systemet. “Market notifications” melder om farer identifisert i
produkter som er på markedet. Det landet som lager meldingen rapporterer om den faren som har blitt
identifisert, produktet, sporbarhet og hvilke tiltak som er gjort for å forhindre denne faren. Avhengig av hvor
akutt faren som er blitt identifisert er og distribusjonen av produktet blir disse meldingene klassifisert av
Kommisjonen enten som alert-meldinger eller informasjonsmeldinger. Alertmeldinger sendes når et parti
med mat eller fôr som representerer helsefare er på markedet, og det er viktig at tiltak igangsettes hurtig.
Meldingen gir beskjed til alle medlemmene i nettverket om hvilke land det aktuelle produktet har blitt distribuert til. Informasjonsmeldinger 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. Begrepet grensekontroll tolkes i denne sammenhengen videre enn
tradisjonell grensekontroll av animalske varer ved en veterinær grensekontrollstasjon. Et eksempel på dette
er nøtter fra tredjestater som kontrolleres ved grensepassering for aflatoksin.
“News”-meldinger omhandler informasjon relatert til matvaretrygghet eller fôrvaretrygghet som anses å
være interessant for mat- og fôrmyndighetene i medlemslandene. News-meldinger er ofte basert på informasjon sendt av myndighetene i tredjestater, EU-delegasjoner eller internasjonale organisasjoner. Eksempler på News-meldinger er beskrivelser av næringsmiddelbårne utbrudd og oversendelse av lister om
hvem som kan signere påkrevde helsesertifikat i enkelte land. News-meldinger kan også ha sitt opphav i
saker som har vært omtalt i media.
RASFF er et velfungerende system der meldinger raskt blir lest og behandlet. RASFF blir derfor i økende
grad bruk til informasjonsformidling ved hendelser. For eksempel ble det sendt en RASFF melding som
anmodet medlemslandene til prøvetak av varer fra Japan den 15. mars, bare fire dager etter ulykken i Fukushima. Fortløpende informasjon og rapportering fra kontroll vedrørende den radioaktive kontaminasjonen
blir fortsatt sendt regelmessig gjennom systemet.
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En annen sak der RASFF spilte en stor rolle i 2011 var det store utbruddet av enterohemorragisk E. coli
(EHEC) i sommer som viste seg å være forårsaket av spirer. Utbruddet startet i Tyskland i mai og førte til
nesten 800 tilfeller av nyresvikt (HUS) og 46 dødsfall . Spansk agurk ble en periode mistenkt som smittekilde til utbruddet. Aktuell agurk var blant annet distribuert til Norge og krevde oppfølging også her. I alt ble
det fra slutten av mai til utpå høsten sendt flere hundre e-poster via RASFF kontaktpunkt i forbindelse med
utbruddet. Under oppklaringsperioden arrangerte Kommisjonen daglige telefonmøter mellom mat- og helsemyndigheter i medlemslandene. Innkalling og referat fra disse møtene ble også distribuert via RASFF.
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Figur 1. Informasjonsflyt i RASFF.
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.
På EUs nettsider finnes det en database der alle som er interessert kan søke etter RASFF-meldinger. Man
kan søke etter RASFF-nummer, ukenummer, agens, 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.
http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm
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TALL FRA EU FOR 2011
RASFF årsrapporter blir publisert på EU-kommisjonenes hjemmeside, se lenke over. Årsrapporten fra EU
for 2011 har foreløpig ikke blitt publisert, men tallene for 2011 er hentet fra en foreløpig oversikt fra Kommisjonen.
Totalt antall RASFF notifikasjoner i 2011 var 9157. Dette er en økning på 6,7 % (fra 8582 i 2010). Antall
nye originale notifikasjoner var 3812 noe som er en økning på 13,5 % i forhold til året før. 635 av disse ble
klassifisert som alert. 1860 av meldingene gjaldt varepartier som ble avvist ved grensekontroll inn til
EU/EØS området. Antall oppfølgingsnotifikasjoner var 4767 (i snitt 1,4 oppfølgingsmeldinger per originalmelding)I tillegg har det blitt sendt 20 nye News-meldinger med til sammen 120 oppfølgingsmeldinger.
Fullstendig årsrapport fra Kommisjonen er forventet å komme i mai, og vil i tillegg til fyldig statistikk inneholde analyser og omtale av trender og fokusområder i 2011.
Tabellen under viser utviklingen av antall originale RASFF notifikasjoner og antall follow-up meldinger
Totalt antall

originale

2009
2010
2011

3281
3358
3812

% økning

follow-up

2.3
13,5

4679
5224
4767

totalt antall
meldinger
7960
8582
9157

% økning

7.8
6,7

RASFF I NORGE
NORSKE NOTIFIKASJONER I 2011
I 2011 ble det sendt 53 notifikasjoner fra det norske kontaktpunktet om funn gjort på det norske markedet
eller om avvisninger på grensekontrollstasjoner. Dette er over en fordobling av antall meldinger fra 2010
(24 notifikasjoner).
Utvikling i antall notifikasjoner sendt fra Norge

År
RASFF fra Norge

2007
71

2008
50

2009
31

2010
24

2011
52

Tabellen over viser utviklingen i antall norske RASFF notifikasjoner de siste årene. Antallet gikk drastisk
ned fra 2007 til 2011, men har økt igjen i 2012.

To notifikasjoner omhandlet ikke- godkjent genmodifisert fôrvare (maisgluten og risklipellets). Notifikasjonen om ikke- godkjent genmodifisert maisgluten ble avvist av Kommisjonen da denne typen var godkjent I
EU (Norge regelverk er ikke harmonisert med EU på dette området). Notifikasjonen om ikke- godkjent
genmodifisert risklipellets ble trukket, da nye analyser ikke kunne verifisere funnet.
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15 av de norske notifikasjonene ble sendt etter kontroll ved grensepassering for produkter fra tredjestater. 2
var funn i bedriftenes egenkontroll. 3 av meldingene hadde bakgrunn i sykdomsutbrudd (Shigella sonnei i
fersk basilikum, E. coli O157 i hamburgere og norovirus i østers) og 1 var på bakgrunn av en forbrukerklage (om smaksforstyrrelser etter inntak av pinjekjerner). Resten av meldingene gjaldt funn i prøver tatt ved
inspeksjoner eller i overvåkingsprogrammer.
En stor del av økningen i antall norske meldinger i 2011 skyldes at Mattilsynet deltok i et prosjekt sammen
med Tollvesenet og Legemiddelverket om importert kosttilskudd.
Prosjektet hadde fokus på slankemidler, potensgivende midler og
energigivende midler blant annet ved salg over internett. Hele 17
av meldingene i 2011 omhandlet funn fra dette prosjektet (11 om
funn av ulovlige legemiddelingredienser og 6 om funn av ikke
godkjente plantebaserte ingredienser). Mer om dette prosjektet
kan leses på Mattilsynet.no
http://www.mattilsynet.no/publikasjoner/rapporter/mat/v_r_skeptis
k_n_r_du_handler_kosttilskudd_97586
Det har også vært en økning i meldinger om avviste partier av frukt og grønnsaker ved de norske grensekontrollstasjonene. Økningen skyldes økt prøvetakingsfrekvens som ble innført som en del av EUs felles
kontrolltiltak ved import av ikke-animalske risikoprodukter fra land utenom EU/EØS-område i juli 2010 (Forordning (EF) nr. 669/2009). 6 funn av plantevernmiddelrester i urter og grønnsaker ble notifisert etter kontroll på Oslo Lufthavn, Gardermoen.
Utenom ulovlige ingredienser, de fleste i kosttilskudd, var det flest meldinger knyttet til mikrobiologiske funn
(Salmonella, Bacillus cereus, Yersinia, Shigella, E.coli og norovirus)
Det var også 4 notifikasjoner om funn av aflatoksin i vegetabilske produkter som tørkede fikener,
cashewnøtter og pinjekjerner.
Andre meldinger som ble sendt fra det norske kontaktpunktet gjaldt funn av legemiddelrester, plantevernmiddelrester, algetoksiner, allergirisiko, dårlig hygiene, brutt kjølekjede, ulovlig import og pinjekjerner som
gir smaksforstyrrelser.
De fleste meldingene kom fra distriktskontoret i Oslo (21 meldinger).
En oversikt over alle RASFF notifikasjoner fra Norge i 2011 gis i vedlegg 1, side 6.

SAKER SOM KREVDE OPPFØLGING I NORGE I 2011
Det norske RASFF kontaktpunktet vurderer alle meldinger som sendes via RASFF. I 2011 videresendte
kontaktpunktet 158 originale meldinger internt i Mattilsynet til orientering og eventuell oppfølging. Dette er
en økning fra 2010 da det ble videresendt 131 nye meldinger. I tillegg kommer oppfølgings meldinger til
disse.
I 2011 var det totalt 32 saker som krevde oppfølging av distriktskontorene, omtrent det samme som i 2010.
Sakene gjelder oftest produkter som er innført til Norge, men slik oppfølging kan også gjelde norske varer
som er prøvetatt av myndigheter i andre land. De norske notifikasjonene er ikke medregnet her.
Utvikling antall saker som krevde oppfølging i Norge
År
2007
2008
2009
Oppfølgingssaker
27
19
36

2010
33

2011
32

6 av meldingene gjaldt funn av spor av udeklarerte allergener i forskjellige produkter. Udeklarerte allergener det var påvist spor av var; melk, nøtter egg og selleri.
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4 meldinger gjaldt funn av parasitten Anisakis i fisk fra Norge, og 4 omhandlet migrasjon fra diverse kjøkkenartikler. Bare en melding, om manglende grensekontroll av tyggeben til hund fra Kina) omhandlet gruppen fôrvarer.

En fullstendig oversikt over saker som krevde oppfølging i Norge er nærmere beskrevet i vedlegg 2, side
11.
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Vedlegg 1. Oversikt over norske notifikasjoner i 2011
Notifisert
Produkt
Agens
dato
15.02.2011
Bønner (string
Pesticid; dimethoate
beans
22.02.2011
Smørepålegg
Ulovlig import
med kylling
E.coli O157
24.02.2012
Hamburgere,
frosne
14.03.2011
Østers
norovirus
16.03.2011
Bønner (long
Pesticid; dimethoate
beans)
31.03.2011
Kamskjell
Algetoksin ASP
14.04.2011
Pinjekjerner
Aflatoksin

Opprinnelsesland
Thailand

RASFFnummer
2011.AIX

Filippinene

2011.AKS

Danmark

2011.0251

Nederland
Thailand

2011.0325
2011.APJ

Norge
Pakistan

2011.0427
2011.0499

Salat (raddichio)

Yersinia enterocolitica (mistanke)

Italia

2011.0505

Bønner (long
bean)
Pinjekjerner
Kosttilskudd
(Lyst)

Pesticid; carbofuran +
triazophos
Smaksforstyrrelser
Tadalafil (legemiddel)

Thailand

2011.BAF

Kina
Kina

2011.0640
2011.0677

Kosttilskudd
(V-max Blue
pills)
Kosttilskudd
(Black Bull)

Sildenafil (legemiddel)

ukjent

2011.0676

Tadalafil (legemiddel)

Sverige

2011.0674

23.05.2011

Kosttilskudd
(Vegetal Vigra)

Tadalafil og sildenafil
(legemiddel)

ukjent

2011.0678

21.06.2011

Kosttilskudd
(Semanex)

Macarot (ikke lovlig
urt)

USA

2011.0818

05.05.2011
16.05.2011
23.05.2011

23.05.2011

23.05.2011

DK/GKS

Bakgrunn for RASFF-melding

GKS Oslo
Lufthavn
GKS Oslo
havn
Romerike

Offentlig kontroll, grensekontroll.

Ytre Østfold
GKS Oslo
Lufthavn
Namdal
Drammen

Oppklaring av sykdomsutbrudd
Offentlig kontroll, grensekontroll.

Mattilsynets
hovedkontor
GKS Oslo
Lufthavn
Ytre Østfold
Prosjektgruppen kosttilskudd
Prosjektgruppen kosttilskudd
Prosjektgruppen kosttilskudd
Prosjektgruppen kosttilskudd
Oslo

Offentlig kontroll, grensekontroll
Oppklaring av sykdomsutbrudd

Bedriftens egenkontroll
Resultat av Mattilsynets overvåking
og kontrollprogram
Oppklaring av sykdomsutbrudd

Offentlig kontroll, grensekontroll
Forbrukerklage
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
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Notifisert
dato
21.06.2011
24.05.2011
24.06.2011
28.06.2011

Produkt

Agens

Kosttilskudd
(Viapro)
Kosttilskudd
(Zyflamend)
Tunfisk,
hermetisk
Koriander,
fersk

Ikke lovlig planteingrediens (Zyzphys jujube)
Scullap (ikke lovlig urt)

Maisgluten
(fôrvare)

Opprinnelsesland
Storbritannia
USA

RASFFnummer
2011.0816

DK/GKS

Bakgrunn for RASFF-melding

Oslo

2011.0820

Oslo

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Offentlig kontroll, grensekontroll

Bacillus cereus

Thailand

2011.0826

Romerike

Pesticder; carbofuran,
carbendazim,
methomyl
GMO – påviste typer
ikke lovlig i Norge, men
godkjent i EU
For høyt antall av E.
coli

Thailand

2011.BJF

GKS Oslo
Lufthavn

Offentlig kontroll, grensekontroll

Kina

MidtRogaland

Resultat av Mattilsynets overvåking
og kontrollprogram

Norge

Avvist av
Kommisjonen
2011.0954

Sunnfjord
og Ytre
Sogn
Oslo

Offentlig kontroll i markedet

18.07.2011

blåskjell

22.07.2011

Kosttilskudd
(Ripped
freak)

For høyt innhold av
koffein

Sverige

2011.0994

26.07.2011

Kosttilskudd
(Venicon)

Ukjent via Nederland

2011.1000

Trondheim
og Orkdal

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket

26.07.2011

Kosttilskudd
(Sex shots
mega
nymph)

Ikke lovlige planteingredienser (maca,
erythroxylum, catuaba,
tribulus terrestris)
Ikke lovlige planteingredienser (rehmannia
pericarpiu citrus reticulata, lo han og epimedium (epimedium
grandiflorum))

USA

2011.2007

Trondheim
og Orkdal

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
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Notifisert
dato
26.07.2011

Produkt

Agens

Kosttilskudd
(viamax Desire)

29.07.2011

ailoi

01.08.2011

Corned beef

01.08.2011

Storfekjøtt

25.08.2011

Kosttilskudd
(Up)
Kosttilskudd
(LIBEX)
Fisk (tilapia)

Ikke lovlige planteingredienser (maca,
cistanche salsa,
pueraria mirifica, eurycoma longifolia,
epimemdium grandiflorum), catuaba, tribulus
terrestris)
Udeklarert melkeprotein
Ivermectin (legemiddelrest)
Dårlig temperaturkontroll
Nor.acetildenafil (legemiddel)
Dimethyl sildenafil
(legemiddel)
Dårlig temperaturkontroll
Taladafil (legemiddel)

26.08.2011
09.09.2011
19.10.2011

26.10.2011

Kosttilskudd
(Libido)
Kosttilskudd
(Potent Forte)
Kosttilskudd
(Power tabs)
Storfekjøtt

27.10.2011

Pak Wan -

18.10.2011

18.10.2011

Opprinnelsesland
Sverige via Nederland

RASFFnummer
2011.1013

DK/GKS

Bakgrunn for RASFF-melding

Trondheim
og Orkdal

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket

Sverige

2011.1031

Romerike

Bedriftens egenkontroll

Brasil

2011.BON

Offentlig kontroll, grensekontroll

Uruguay

2011.BOT

Kina

2011.1153

GKS Borg
havn
GKS Oslo
havn
Vestfold

Storbritannia

2011.1156

Vestfold

Kina

2011.BUU

Kina

2011.1450

GKS Oslo
havn
Oslo

Taladelfil (legemiddel

Kina

2011.1449

Oslo

Sildenalfil-analog (legemiddel)
Dårlig hygienisk standard, blodsøl
Salmonella spp.

Estland

2011.1457

Oslo

New Zealand

2011.CEF

Vietnam

2011.1514

GKS Oslo
havn
Oslo

E. coli – høyt antall

Vietnam

2011.1517

Oslo

Offentlig kontroll, grensekontroll
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Offentlig kontroll, grensekontroll
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket
Offentlig kontroll, grensekontroll
Offentlig kontroll i markedet

bladgrønnsak

27.10.2011

Basilikum
(horapa leaf)

Offentlig kontroll i markedet

8

Notifisert
dato
27.10.2011

Produkt

Agens

RASFFnummer
2011.1518

DK/GKS

Bakgrunn for RASFF-melding

E. coli – høyt antall

Opprinnelsesland
Vietnam

11.11.2011

Mynte
(Mentha
Arvensis)
Grønne urter, diverse
Cashew
nøtter
Kosttilskudd
(Viamax
Feminine
Balance)
Basilikum

Oslo

Offentlig kontroll i markedet

E. coli – høyt antall

Vietnam

2011.1541

Oslo

Offentlig kontroll i markedet

aflatoksin

Tyskland

2011.1604

Offentlig kontroll i markedet

Ulovlig planteingredienser (maca vit kwat
krua,tungcat ali), )

Sverige

2011.1611

Asker og
Bærum
Vestfold

Shigella sonnei - mistanke
Ulovlig import

Israel

2011.1627

Oslo

Russland

2011.CJH

Pesticid; dimethoate

Vietnam

2011.1663

18.11.2011

Bønner med
belg
lammekjøtt

GKS Oslo
havn
Oslo

Oppklaring av matforgiftningsutbrudd
Offentlig kontroll, grensekontroll

15.11.2011

laks

17.11.2011

E. coli O103

Uruguay

2011.1669

21.11.2011

pinjekjerner

aflatoksin

Pakistan

2011.1680

21.11.2011

ananas

Pesticid; aldikarb

Sør-Afrika

2011.1679

22.11.2011
29.11.2011

fiken
Karriblader,
friske

aflatoksin

Tyrkia
India

2011.CLA
2011.CMY

Oslo
GKS Oslo
Lufthavn

01.12.2011

Storfekjøtt

Uruguay

2011.CNP

Vestfold

31.10.2011
09.11.2011
09.11.2011

Pesticider; Bifentrin,
Sulfotep,Acefat, Acetamiprid, Karbendazim,
Metamidofos, Monokrotofos
,Profenofos
Triazofos
Salmonella Meleagridis

Asker og
Bærum
Indre Østfold og Follo
Oslo

Samarbeidsprosjekt med toll og
legemiddelverket

Offentlig kontroll i markedet, tilsynsbesøk med prøveuttak
Offentlig kontroll, grensekontroll
Resultat av Mattilsynets overvåking
og kontrollprogram
Resultat av Mattilsynets overvåking
og kontrollprogram
Offentlig kontroll, grensekontroll
Offentlig kontroll, grensekontroll

Offentlig kontroll, grensekontroll
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Notifisert
dato
02.12.2011

Produkt

Agens

Karriblader

Pesticid; Bifentrin,
Sulfotep, Endosulfan,
Etion, Acephate, Acetamiprid, Karbendazim,
Metamidofos, Klotianidin, Profenofos,
Triazofos and Propargite

14.12.2011

Karriblader

Pesticid; Acephate,
Metamidophos, Triazophos, Etion, Propargite, Chlorpyrifos

Opprinnelsesland
India

RASFFnummer
2011.CNY

DK/GKS

Bakgrunn for RASFF-melding

GKS Oslo
Lufthavn

Offentlig kontroll, grensekontroll

India

2011.1844

Oslo

Resultat av Mattilsynets overvåking
og kontrollprogram
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Vedlegg 2. Oversikt over RASFF-saker som har krevd oppfølging i Norge i løpet av 2011
RASFF-nr

Tittel

Beskrivelse

Distriktskontor involvert i saken
Oslo

2010.1763

Benzo(a)pyrene i rapsolje fra Nederland og
Frankrike

Oljen har gått videre til Italia, blitt blandet opp og sendt til
Norge. Analyser under lagring og tapping i Italia viser at
oljen er OK

2011.0138

Udeklarert egg i majones fra Sveits

Produktene ble stanset og sendt til destruksjon

Romerike

2011.0236

Glassbiter i flaske-øl fra Storbritannia

95 flasker av 1 680 var allerede konsumert. Resten ble trukket og returnert

Oslo

2011.0255

Plantevernmiddelrester (glysofat) i økologiske
linser fra Tyrkia

Produktet var videre distribuert til mange, noe allerede solgt,
men det meste ble trukket og destruert

Midt-Rogaland

2011.0378

Plantevernmiddelrester (glysophate) i
økologiske røde linser og belgfruktmix fra tyrkia

Deler av varepartiene ble trukket, det ble lagt ut informasjon/advarsel på våre nettsider

Midt-Rogaland

2011.0478

Udeklarert egg i fiskepinner fra Estland

Produktet ble trukket, det ble også lagt ut melding på Mattilsynet.no

Oslo

2011.0445

Udeklarert selleri i maissnack for barn fra Irland

Produktet tilbakekalt av distributør i Norge. Det ble lagt ut
advarsel på internett

Asker og Bærum

2011.0437

Migrasjon av kadmium fra teglass fra Marokko

Få glass var kommet til Norge, alle solgt

Oslo

2011.0536

Manglende grensekontroll av tyggeben fra Kina

Tyggebena var kommet via Sverige og ble returnert til den
svenske leverandøren

Ytre Østfold
Vest-Agder

2011.0515

Migrasjon av PAA fra stekespader fra Kina (via
Hong Kong)

Noen av stekespadene var ikke solgt, ble tatt fra markedet

Oslo

2011. 0639

Mistanke om forfalskning av hundefôr fra Belgia

Flere hunder har blitt syke av ukjent grunn og mistanken er
falt på fôret. Produktet har ikke blitt solgt videre og ingen
norske hunder ble berørt.

Bergen
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Distriktskontor involvert i saken
Øst-Hedmark
(Midt-Troms)

2011.0638

Kosttilskudd med - dvergpalme produsert i Norge – ulovlig ingrediens i Danmark

Melding om at dette er trukket fra markedet i Danmark.
Dvergpalme er lovlig ingrediens i Norge. Ingen annen distribusjon til Danmark eller andre land

2011.0683

Udeklarert melkeprotein (kasein) i sjokoladetrøfler fra Storbritannia

Noe var solgt på en kafè i Oslo, resten ble trukket tilbake

Oslo

2011.0793

Smaksforstyrrelser av pinjekjerner fra Kina

Norsk importør var allerede varselet og varene ble ikke kjørt
ut i butikkene

Oslo

2011.0777

Spor av sesam og peanøtter i slankeprodukter
fra Sverige

Produktene hadde bare kommet hit som vareprøver, ikke på
markedet enda

Oslo
Drammen

2011.0703

E. coli i økologiske agurker fra Spania

Deler av varepartiet kom via Frankrike til Norge. Analyser
viste funn av E. coli, men ikke fra samme stamme

Aust-Agder

2011.0808

Anisakis i frossen sild fra Norge

Meldingen kom fra Polen. Vi sendte tilbake oversikt over
distribusjon

Bergen

2011.0842

Næringsmiddelbårentutbrudd mistenkt å være
forårsaket av frø til spiring pakket i Storbritannia

Mistenkt bukkehornskløverfrø var distribuert til Norge. Importørene hadde allerede fått beskjed fra leverandør at frøene
skulle sperres. En del var allerede solgt ut, resten ble destruert

Bergen
Vestfold

2011.BIO

Plantevernmiddelrester (formentante) i paprika
fra Tyrkia

Partiet ble kontrollert og prøvetatt ved grensepassering Bulgaria. Analyseresultatene viste overskridelse av gjeldende
grenseverdier og partiet ble destruert

Oslo

2011.BIN

Plantevernmiddelrester (tertradifon) ) i paprika
fra Tyrkia

Partiet ble kontrollert og prøvetatt ved grensepassering Bulgaria. Analyseresultatene viste overskridelse av gjeldende
grenseverdier og partiet ble destruert

Oslo
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2011.0823

Anisakis i breiflabb fra Norge

Meldingen kom fra Italia. Vi meldte tilbake distribusjon også
til flere andre land

2011.1136

Migrasjon av DINP fra lokk på glass med chili
pickles fra Pakistan

De fleste glassene var allerede solgt i to butikker i Oslo, bare
et glass ble fjernet fra hyllene

Oslo

2011.0890

Listeria monocytogenes i fersk laksefilet fra
Polen med råmateriale fra Norge

Saken ble ikke fulgt opp

Sunnfjord og Ytre Sogn

2011.1170

Anisakis i atlantisk makrell fra Norge

Meldingen kom fra Italia. Vi meldte tilbake om distribusjon
også til flere andre land.

Dalane, Sirdal og Flekkefjord

2011.1218

Udeklarert melkeingrediens i kakaopulver fra
Tyskland, pakket i Tsjekkia

Alt er videresendt til Sverige, vi sendte melding om distribusjonen

Indre Østfold

2011.1250

Anisakis i atlantisk makrell fra Norge

Meldingen kom fra Italia og makrellen har går via Danmark.
Undersøkelser viste at hele varepartiet var gått til Danmark

Dalane, sirdal og Flekkefjord

2011.1282

Listeria monocytogenes i røykelaks fra Danmark, råmateriale fra Norge

Meldingen ble sendt distriktskontoret som har tilsyn med
virksomheten som leverte råvarene til orientering

Nordfjord

2011.1314

Listeria monocytogenes i røykelaks fra Danmark, råmateriale fra Norge

Meldingen ble sendt distriktskontoret som har tilsyn med
virksomheten som leverte råvarene til orientering

Nordfjord

2011.1352

Uautorisert omsetning av lyststimulerende middel som inneholder ulovlig ingrediens; maca fra
Tyskland
Listeria monocytogenes i røykelaks fra Danmark, råmateriale fra Norge

Distribuert til en butikk i Oslo. Tre bokser i butikken ble fjernet.

Oslo

Høyt innhold av capsaicin i chiliekstrakt fra India

Vil gi smerte ved inntak selv etter fortynning 1:1000
En pakke var sendt en privatperson som kontaktet og informert av distriktskontoret

2011.1189

2011.1696

Distriktskontor involvert i saken
Tromsø

Melding fra Latvia, men norsk leverandør var ikke angitt.
Purring til latvia ga ingen respons
Oslo
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2011.1992

Migrasjon av formaldehyd og for høy totalmigrasjon fra øser av melamin fra Hong Kong

Disse øsene var distribuert til veldig mange land og til 22
ulike butikker i Norge. Hver butikk hadde fått få øser, noen
bare to eller tre. Noen av virksomhetene hadde fått melding
fra leverandør. Noen hadde aldri mottatt produktene. Noen
øser ble fjernet fra hyllene

Distriktskontor involvert i saken
Oslo, Indre Østfold og
Follo, Asker og Bærum,
Tromsø, Vestfold, Hadeland og Ringerike,
Trondheim og Orkdal,
Ålesund, Bergen og
omland, Hardanger og
Voss, Midt-Rogaland,
Haugalandet

GKS: grensekontrollstasjoner.
.
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