RASFF 2018
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, matkontaktmaterialer 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, fôrvarer eller matkontaktmaterialer kan være
på markedet. Denne er gjennomført i Norge i Matlovforskriften.
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, fôr eller matkontaktmaterialer,
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 er meldinger 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 sender 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 og visse matkontaktmaterialer.
- News notifications er meldinger om saker som anses å være interessante for mat- og
fôrmyndighetene i medlemslandene. News-meldinger kan være basert på informasjon
sendt av myndighetene i tredjestater, EU-delegasjoner eller internasjonale organisasjoner. News-meldinger kan også være beskrivelser av næringsmiddelbårne utbrudd,
mediesaker eller annen informasjon som oversendelse av lister om hvem som kan signere påkrevde helsesertifikat i enkelte land.

1

Informasjonsflyt i RASFF
Markedskontroll
Grensekontroll
Bedrifter/
Forbrukerklager

Notifiseringer fra
medlemsland

RASFF
VURDERING

Ukemeldinger

Media
Tredjestat

Årsrapport

RASFF
UTSENDING

TILBAKEMELDING
FRA
MEDLEMSLAND

MEDLEMSLAND

TILBAKEMELDING
FRA AKTUELL
TREDJESTAT

AKTUELL
TREDJESTAT

Figur 1 viser hvordan informasjon utveksles mellom medlemsstater, tredjestater og Kommisjonen. Dersom et RASFF-medlem har informasjon om en alvorlig helsefare i 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
RASFF søkeverktøy
På nettsiden finnes det også en database, RASFF Portal, 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.
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TALL FRA EU FOR 2018
RASFF årsrapporter blir publisert på EU-kommisjonenes hjemmeside, http://ec.europa.eu/food/food/rapidalert/index_en.htm. Fullstendig årsrapport for 2018 fra Kommisjonen
vil komme i løpet av sommeren/høsten, 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 2018 ble det distribuert totalt 14471 meldinger via RASFF, 10,5 % flere enn i 2017. Antall
nye originale notifikasjoner var 3699, som var en nedgang på nesten 8 % i forhold til 2017
(3986). Men det var en økning på 9,8 % av meldinger som var klassifisert som «Alert». Antallet tilhørende oppfølgingsmeldinger økte med 13,7 %.
Tabell 1: Tabellen under viser utviklingen av antall originale RASFF notifikasjoner, antall alertmeldinger og antall oppfølgingsmeldinger de siste 4 årene:

Totalt antall
meldinger
9248
10401
12949
14471

År
2015
2016
2017
2018

Nye originale
3044
2950
3785
3699

Alert
748
821
927
1118

Oppfølgingsmeldinger
6404
7451
9220
10484
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Figur 2: Figuren viser fordelingen av notifikasjoner fordelt på klassifisering og type melding i RASFFsystemet 2018. Grafen er hentet fra RASFF-databasen.
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RASFF I NORGE FOR 2018
I 2018 håndterte Mattilsynet totalt 93 notifiseringer hvor Norge var berørt. Av disse ble 36
notifisert av Norge og 57 notifisert av andre medlemsstater eller tredjestater.
En av de norske notifikasjonene ble avvist av Kommisjonen fordi den ble vurderte til ikke å
representere helserisiko. Dette gjaldt en ost fra USA som ble nektet import på grunn av manglende helsesertifikat.
En annen av de norske meldingene, om benzylalkohol i kosttilskudd fra Danmark, ble notifisert,
men sendere trukket etter henstilling fra Danmark. Disse to notifikasjonene er ikke med videre
i rapporten.

NORSKE NOTIFIKASJONER I 2018
Antallet norske notifikasjoner var omtrent som året før.
Tabell 2: Tabellen viser antall norske RASFF-notifikasjoner de siste årene.

År
RASFF-meldinger fra
Norge

2015

2016

2017

2018

34

67

37

34

De fleste norske meldingene i 2018 var funn gjort i
produkter på markedet (19). Noen i prøver tatt ut i overvåkningsprogram, noen etter prøvetaking ut fra mistanke og
noen ut fra inspeksjoner eller revisjoner der feilene ble avdekket ut fra produktenes merking.
Det ble gjennomført en kampanje på importerte sammensatte produkter som ble gjennomført i 2017. I kampanjen ble
utvalgte sammensatte produkter med animalske foredlede
ingredienser vurdert opp mot restkontrollforskiften. Kampanjen avdekket mange ulovlige produkter (42 av 64 varer som
ble vurdert. Noen av disse funnene ble notifisert i RASFF i
2018..
Bildet til høyre viser et produkt fra Thailand. Dette pølsesettet
var ulovlig importert uten grensekontroll og inneholdt tarmer.
Alle animalske produkter og enkelte vegetabilske risikoprodukter skal kontrolleres ved en grensekontrollstasjon ved import. 9 RASFF-notifikasjoner
ble sendt etter denne type kontroll. Grunnen til avvik var ulike, noen varepartier manglet dokumenter som må følge sendingen eller det kunne være andre mangler eller feil ved partiet.
Norske importører som mottar varepartier som ikke er i henhold til regelverket, plikter å melde
fra til Mattilsynet. 5 notifikasjoner var på bakgrunn av slike meldinger.
En melding om matforgiftning ble sendt etter mistanke om Listeria monocytogenes i ost fra
Frankrike.
Det var ingen norske notifikasjoner som omhandlet fôrvarer eller matkontaktmaterialer i 2018.
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Figur 3: Figuren viser bakgrunn for norske notifikasjoner 2018

Notifiseringer ut fra produktkategori
Det var i 2018 flest notifikasjoner i kategorien Fisk og sjømat (10 notifikasjoner). Tre meldinger om skjell med mistanke om eller funn av biotoksiner. Flere omhandlet også brudd på
importregler, som krav til helsesertifikat, plombering av last osv.
Den nest største gruppen av notifiserte produkter var frukt og grønt, inkludert friske urter. Tre
av meldingene gjaldt mikrobiologisk kontaminasjon; Salmonella og E. coli. Under er en oversikt over antall notifikasjoner fordelt på produktgrupper.

Figur 4: Figuren viser antall norske notifikasjoner i 2018 pr. produktgruppe
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Hvilke funn ble gjort (agens)
Det er mange årsaker til notifikasjonene. Den største gruppen er «ulovlig import» som omfatter funn av varepartier som er ulovlig importert pga manglende grensekontroll, uten påkrevde
sertifikater mm. Seks notifikasjoner omhandlet mikrobiell forurensning som Salmonella, Listeria monocytogenes og E. coli. Det var også seks notifikasjoner om rester av plantevernmidler.

Figur 4 viser gruppering av agens for de norske notifikasjonene i 2018

Fordeling av notifikasjoner per region og avdeling

Figur 5: Figuren viser oversikt over antall notifikasjoner per region i 2018.
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Som tidligere år var det flest notifikasjoner fra region Stor-Oslo. Hele 70 %, det vil si 24 notifikasjoner kom fra denne regionen. Av disse var 23 meldinger notifisert av avdeling Grensekontroll og import. Region Sør og Vest notifiserte fem avvik, region Midt tre avvik og region Øst
og Nord ett hver.
En fullstendig oversikt over alle RASFF-notifikasjoner fra Norge i 2018 gis i vedlegg 1.

SAKER SOM KREVDE OPPFØLGING I NORGE I 2018
Det norske RASFF kontaktpunkt vurderer alle meldinger som kommer fra RASFF kontaktpunkt i EU-kommisjonen. I 2018 videresendte det norske kontaktpunktet 252 av de originale
notifikasjonene internt i Mattilsynet, enten til videre oppfølging i avdelingene eller til orientering. I tillegg ble oppfølgingsmeldinger også sendt hvis de ble vurdert til å være av interesse.
I 2018 var det totalt 57 saker som krevde oppfølging av avdelingskontorene eller Hovedkontorets fagseksjoner, det var omtrent samme antall som i 2017. Noen av sakene gjaldt produkter som var samhandlet/importert til Norge for videre produksjon eller salg. I andre saker
(11 tilfeller) var Norge tagget fordi råvaren kom fra en norsk produksjonsvirksomhet eller et
norskeid selskap.
Tabell 3: Tabellen viser utvikling i antall saker som har krevd oppfølging i Norge

År
Oppfølgingssaker

2015

2016

2017

2018

45

57

60

57

Alle sakene, hvor vi hadde en norsk virksomhet involvert, ble fulgt opp av avdelingskontorene, og det ble gitt tilbakemelding til EU om oppfølgingen i Norge.
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 notifikasjonene som omfattet varepartier fra norsk virksomhet, gjaldt funn i fisk og sjømat. De fleste omfattet mistanke om mikrobiologisk kontaminasjon som Listeria monocytogenes eller Salmonella.
To av meldingene som måtte følges opp i Norge, omhandlet
fôrvarer (Salmonella i krill fra norsk virksomhet og for høyt
innhold av svinblomfrø i hirse).
Det ble fulgt opp tre melding om matkontaktmaterialer, to
om eksplosjonsfare fra emballasje og en om migrasjon av
melamin fra bestikk til barneservise fra Kina.
22 av Mattilsynets avdelingskontor var involvert i oppfølging
av diverse RASFF-saker i 2018. Region Stor-Oslo, avdeling
Grensekontroll og import var involvert i flest, 22 av de 57 sakene, etterfulgt av avdeling Bergen (14), avdeling SørRogaland, Sirdal og Flekkefjord (10) og avdeling Østfold og
Follo (9).
Bildet viser barneservise med tilhørende bestikk
(RASFF 2018.2678)
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Det var stor variasjon i meldingene. 21 meldinger var
om sykdomsframkallende bakterier, virus eller matbårende utbrudd. Inkludert i dette var 9 meldinger
som ble knyttet til funn av Listeria monocytogenes.
De fleste i fisk og sjømat, men også i mais. noe som
forårsaket et stort internasjonalt matbårent utbrudd i
2018.
Syv meldinger var om produkter som inneholdt udeklarerte allergener og seks ganger ble det meldt om
produkter der det var funnet fremmedlegemer. Dette
var alt fra glassbiter til døde mus. Fire meldinger var
om høye restmengder av plantevernmidler.
Bildet til høyre viser en død mus i marshmallows
(RASFF 2018.0465)

Risiko (agens) i meldingene som måtte følges opp i Norge

Figur 7: Figuren viser ulik risiko i forbindelse med meldinger som ble fulgt opp i Norge 2018

En fullstendig oversikt over RASFF-notifikasjoner som ble fulgt opp i Norge i 2018 gis
i vedlegg 2.
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Vedlegg 1. Oversikt over norske notifikasjoner i 2018
Notifisert
dato

Produkt

Bakgrunn for
RASFF-melding

Agens

Opprinnelsesland RASFF-nr Region/avdeling

12.01.2018 Sushiburger

Ulovlig melkeingrediens (restkontrollforskriften)

Thailand

12.01.2018 Marinert ål

Merket med; inneholder GMO

Thailand

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.0090 og import
Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.0092 og import

Etiopia

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.0239 og import

Offentlig kontroll i
markedet
Virksomhetens
egenkontroll
Virksomhetens
egenkontroll
Mistanke om matforgiftning

Aflatoksin
29.01.2018 Krydder
05.03.2018 Økologiske gresskarfrø

Funn av levende larver

Kina

09.03.2018 Fersk koriander

Salmonella Hvittingfoss

Thailand

Sør og Vest/Sør-Roga2018.0562 land, Sirdal og Flekkefjord
Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.0618 og import

23.03.2018 Ost

Listeria monocytogenes

Frankrike

Stor-Oslo/Oslo, Asker og
2018.0802 Bærum

26.03.2018 Ost

Shigatoksinproduserende E-coli Frankrike

Krydderurter (Sweet Basil
13.04.2018 Leaves)
E. coli (høyt antall)
ASP (Amnesic Shellfish Poiso13.04.2018 Kamskjell
ning)
23.04.2018 Blåskjell
24.04.2018 Basmati ris
02.05.2018 Kamskjell
04.05.2018 Rekepulver

07.05.2018

Kosttilskudd

PSP (Paralytic Shellfish Poisoning
Plantevernmiddelrester
(Carbendazim og Tricyclazole)
Mulig risiko for marine
biotoksiner
Ulovlig import pga manglende
helsesertifikat
For høyt innhold av Garcinia
Cambogia

2018.814

Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Grensekontroll
Grensekontroll

Offentlig kontroll i
markedet

Thailand

2018.1008 Midt/Sunnmøre

Norge

2018.1012 Nord/Helgeland

Offentlig kontroll i
markedet
Virksomhetens
egenkontroll

Norge

2018.1115 Midt/Innherred og Fosen
Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1132 og import

Virksomhetens
egenkontroll
Offentlig kontroll i
markedet

India

Thailand

Offentlig kontroll i
2018.1205 Midt/Trondheim og omland markedet
Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1230 og import
Grensekontroll

Canada

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1244 og import

Norge

Offentlig kontroll i
markedet
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Notifisert
dato

Produkt

Bakgrunn for
RASFF-melding
Offentlig kontroll i
markedet

09.05.2018 Frossen tunfisk

Agens
Ulovlig karbonmonoksydbehandling

Opprinnelsesland RASFF-nr Region/avdeling
Stor-Oslo/Grensekontroll
Vietnam
2018.1267 og import

14.05.2018 Nudler med smak

Innhold av egg og kylling- ekstrakt (restkontrollforskriften)

Filippinene

Stor-Oslo/Grensekontroll
Offentlig kontroll i
2018.1325 og import (Midt/Sunnmøre) markedet

Diverse sammensatte
15.05.2018 produkter

Ulovlig innhold av melk (restkontrollforskriften mm)

Filippinene

Stor-Oslo/Grensekontroll
Offentlig kontroll i
2018.1335 og import (Midt/Sunnmøre) markedet

30.05.2018 Basmati ris

Plantevernmiddelrester (Triazofos og Tricyclazole)
India

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1487 og import

Offentlig kontroll i
markedet

01.06.2018 Basmati ris

Plantevernmiddelrester
(Tricyclazole)

India

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1518 og import

Offentlig kontroll i
markedet

04.06.2018 Fiskeolje

Ulovlig import (kontainer var
åpnet før import)

Kina

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1560 og import

Grensekontroll

13.06.2018 Perilla blader

Ikke lovlig ny mat

Sør-Korea

Sør og Vest/Sør-Roga2018.1674 land, Sirdal og Flekkefjord

Offentlig kontroll i
markedet

20.06.2018 Epler

Plantevernmiddelrester (Thiophanatate-methyl)

Argentina

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1717 og import

Offentlig kontroll i
markedet

22.06.2018 Surimi

Ulovlig import, (feil plombe på
partiet)

USA

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.1762 og import

Grensekontroll

25.06.2018 Frossen akkar

Kadmium (for høyt innhold)

Argentina

2018.1773 Sør og Vest/Nordfjord

Grensekontroll

20.07.2018 Frossent lammekjøtt

Ulovlig import (ikke framstilt på
grensekontroll)

Australia

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.2071 og import

Grensekontroll

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.2589 og import
Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.2639 og import

Offentlig kontroll i
markedet
Offentlig kontroll i
markedet

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.2934 og import
Sør og Vest/Sør-Roga2018.3040 land, Sirdal og Flekkefjord

Offentlig kontroll i
markedet
Offentlig kontroll i
markedet

14.09.2018 Basmatiris
21.09.2018 Pølsehylstre av kollagen
16.10.2018 Nougat (to typer)
23.10.2018 Instant kaffe

Plantevernmiddelrester
(Tricyclazole og Thiametoxam)
Ulovlig import (ikke framstilt på
grensekontroll)

India
Thailand

Ulovlig import (restkontrollforskriften)
Sør-Afrika
Innhold av melk (restkontrollforskriften)
Myanmar
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Notifisert
dato

Produkt

Agens

Opprinnelsesland RASFF-nr Region/avdeling

Bakgrunn for
RASFF-melding

23.10.2018 Instant te

Innhold av melk (restkontrollforskriften)
Myanmar

Sør og Vest/Sør-Roga2018.2988 land, Sirdal og Flekkefjord

Offentlig kontroll i
markedet

08.11.2018 Saus

Ulovlig import (Ikke framstilt til
grensekontroll)

Iran

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.3215 og import

Offentlig kontroll i
markedet

08.11.2018 Fiskesaus

Ulovlig import (manglende helsesertifikat)

Filippinene

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.3214 og import

Grensekontroll
Grensekontroll
Virksomhetens
egenkontroll

21.11.2018 Frosne reker

Vibrio paraheamolyticus

India

Stor-Oslo/Grensekontroll
2018.3358 og import

05.12.2018 Ruccola salat

Salmonella Napoli

Italia

Øst/Nordre Buskerud, Ha2018.3532 deland og Valdres

En norsk notifikasjon ble avvist av EU-kommisjonen da de ble vurdert til ikke å representere helsefare:
- Manglende helsesertifikat for ost fra USA (region Stor-Oslo/avd Grensekontroll og import)
En norsk notifikasjon ble trukket senere etter anmodning fra Danmark, da de ble vurdert til ikke å representere helsefare:
- Benzylalkohol i kosttilskudd fra Danmark (region Stor-Oslo/avd Grensekontroll og import)
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Vedlegg 2. Oversikt over RASFF-saker som har krevd oppfølging i Norge i løpet av 2018
RASFF-nr
2017.2228

Tittel

2018.0129

Norovirus G2 i jordbær
fra Spania via Nederland

2018.0201

Ikke lovlig plantevernmid- Melding fra Nederland om funn av ikke lovlig plantevernmiddelet pro- Stor-Oslo/Grensekontroll og impargit i tørkede gojibær fra Kina. Bærene var distribuert til to virksom- port og Romerike
del i tørkede gojibær fra
heter i Norge; i Oslo og på Romerike. Bærene var videresolgt i Norge,
Kina

Aflatoksin i mais- og maniokmel

Beskrivelse
Region/avdeling
Melding fra Nederland om høyt funn av aflatoksin i en melblanding.
Stor-Oslo/Grensekontroll og imMelet var av ukjent opprinnelse og var distribuert via Nederland til flere port
land, deriblant til en virksomhet i Oslo. Melet ble trukket fra markedet
og det ble nedlagt omsetningsforbud for restpartiet.
Melding fra Nederland om funn av Norovirus i Spanske jordbær. BæStor-Oslo/Grensekontroll og imrene var pakket og videre distribuert fra Nederland. Varepartiet var dis- port
tribuert til Norge via Oslo. Ingen produkter igjen på lager eller butikk.
Ingen kundeklage mottatt.

men var nå gått ut på dato. Kjøperne var orientert.
2018.0272

Udeklarert gluten i mais
chips fra Belgia

Først melding fra Nederland om at belgisk chips med udeklarert innhold av gluten var distribuert til en virksomhet i Rogaland. Chipsen ble
trukket fra markedet. Senere kom informasjon om at også flere virksomheter har mottatt samme produktet og at det var solgt i nesten
hele landet. Chipsen ble trukket fra markedet og det ble lagt ut en advarsel på Matportalen.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import
Sør og Vest/ Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
og tretten andre avdelinger

2018.0236

For høyt innhold av E104 Melding fra Danmark om at dropsene var distribuert til flere land, derog mangelfull merking av iblant til Norge. Produktet ble trukket fra markedet og distributøren informerte om at det ikke lenger skal selges i Norge.
sitrondrops fra Sverige

Sør og Vest/Sunnhordaland og
Haugalandet

2018.0324

Matforgiftning mistanke til Melding fra Danmark om flere syke av hepatitt A etter å ha spist
hepatitt A i dadler fra Iran iranske dadler. Aktuelt vareparti var også i Norge, distribuert via en
virksomhet i Oslo.
via Danmark

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

Dadlene ble trukket fra markedet og en advarsel ble lagt ut på matportalen.
Status medio april 2018 var at 31 personer var omfattet av utbruddet.
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2018.0495

Udeklarert melk i bokhvetemel fra Sverige

Melding fra Sverige om tilbakekalling av bokhvetemel pga av innhold
av udeklarert melkepulver. Melet som var distribuert til en virksomhet i
Vestfold, ble trukket fra markedet og en advarsel ble lagt på Matportalen.
Senere kom det informasjon om at flere produkter fra samme produsent inneholdt udeklarerte allergener. Disse ble også trukket, returnert
og nettmeldingen ble oppdatert.

Øst/Vestfold

2018.0465

Død mus i påskemarshmallows fra Sverige

Melding fra Sverige. Funn av død mus i et vareparti førte til melding
om omfattende tilbaketrekning i mange land. I Norge er alle regioner
utenom Nord berørt. Produktene ble trukket og advarsel ble lagt ut på
Matportalen.

Flere avdelinger
Hovedansvar: Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.0045

Etylenoksid i malt svart pep- Opprinnelig melding fra Tyskland. Undersøkelser i Storbritannia viste
per fra India, via Storbritan- at tre virksomheter i Oslo også hadde mottatt aktuelt pepper. Ingen av
nia
de norske virksomhetene hadde noe igjen på lager.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.0679

Høyt antall E. coli i råmelk
ost fra Frankrike

Melding fra Frankrike om at aktuell ost er distribuert til en virksomhet i
Oslo.
Virksomheten var allerede informert av leverandør, osten var trukket
og advarsel ble lagt ut på Matportalen.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.0704

Glassbiter i solsikkefrø og
pesto med solsikkefrø

Melding fra Danmark om mulig glass i to typer pesto distribuert til
Norge. Produktene var allerede trukket fra markedet etter melding fra
leverandøren.

Stor-Oslo/Romerike

2018.0554

Defekt emballasje på kaffe
fra Italia

Melding fra Nederland om italienske kaffe på boks. Enkelte bokser
mangler ventil, noe som kan føre til eksplosjon ved åpning. En del
bokser er distribuert til en virksomhet i Bergen. Mottakeren gikk gjennom boksene og fjernet 36 defekte bokser.

Sør og Vest/Bergen og omland

2018.0805

Salmonella enterica ser.
Melding om at gurkemeiepulver fra India var distribuert via StorbritanAgona i gurkemeiepulver fra nia til to virksomheter i Oslo. Begge hadde videresolgt og varslet nå
India, via Storbritannia
kundene. Det ble lagt ut en advarsel på Matportalen.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.0945

Nikotin i tørkede økologiske
goji bær fra Kina via Nederland

Øst/Vestfold

Melding fra Belgia om nikotin i økologiske gojibær fra Kina, distribuert
til Norge. Noe av bærene var solgt, resten ble trukket fra markedet.
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2018.0970

Ulovlig kosttilskudd fra USA

Melding fra Belgia om at kosttilskudd som distribuert til Norge inneholder legemiddel og ikke lovlig kan selges som kosttilskudd. Produktet
selges både i en norsk nettbutikk og en detaljist. Den norske virksomheten hevdet de hadde mottatt bokser derav 6 ble fjernet fra butikken
og videre at produktet ikke lenger var tilgjengelig i nettbutikken.

Midt/ Sunnmøre

2018.0920

Udeklarert sulfitt i sennep i
ølglass fra Polen

Opprinnelig melding fra Irland om udeklarert sulfitt i sennep fra Polen.
Undersøkelse i Polen viste at sennepen også var distribuert til en
norsk virksomhet. Videre undersøkelser her viste at alt var utsolgt.

Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

2018.0316

Ulovlig bruk og udeklarert
sulfitt i Litchi fra Sør-Afrika
via Storbritannia

Melding fra Nederland om at litchi tilsatt udeklarert sulfitt var distribuert Stor-Oslo/Grensekontroll og imtil en virksomhet i Oslo. Dette var frisk lichti som allerede var utsolgt da port
meldingen kom.

2018.1059

Mistanke karbonmonooksydbehandling av frossen
tunfisk fra Sri Lanka

Melding fra Nederland etter høyt funn av karbonmonooksyd i tunfisk
distribuert til en norsk virksomhet. Tunfisken var allerede utsolgt.

2018.0947

Nikotin og ulovlige planteMelding fra Belgia om at bærene var distribuert til en norsk virksomhet. Stor-Oslo/Østfold og Follo
vernmidler, karbofuran og
Partiet var kun på 3,6 kg og var allerede solgt og mest sannsynlig
propagit, i tørkede økolospist.
giske goji bær fra Nederland

2018.1075

Udeklarert soya i vaffelkjeks Melding fra Tyskland om at aktuell kjeks var distribuerte til Norge. 184
fra Bosnia og Herzegovina
pakker var mottatt, alle var utsolgt fra butikk.

Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

2018.0911

Plantevernmiddelrester i tør- Bærene er spredt til mange land, deriblant Norge. Mottaker i Oslo, har
kede gojibær fra Kina via
videresolgt til flere butikker, alt var utsolgt.
Nederland

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.1135

Shigatoksinproduserende,
og høyt innhold av, E coli i
Camembert ost fra Frankrike

Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord

Melding fra Frankrike om at ost, (Camembert) med høyt funn av shigatoksinproduserende E-coli. var distribuert til Norge. Osten var blitt
solgt i to butikker i Norge. Av 24 ost, var 18 solgt, de resterende 6, ble
fjernet.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import
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2018.1054

Shigatoksinproduserende E. Melding fra Frankrike om distribusjon til virksomhet i Stavanger, secoli i ost fra Frankrike
nere også til en virksomhet i Bergen. Virksomheten i Stavanger hadde
fått melding fra leverandør; 6 oster var solgt, ytterlige 6 ble trukket. I
Bergen ble ingen av ostene solgt.

Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Sør og Vest/Bergen og omland

2018.1245

For høyt innhold av svineblom frø (Ambrosia) i hirse
fra Tyskland og Ukraina

Melding fra Tyskland. Hirsen var brukt som ingrediens i mange typer
dyrefôr, hvorav ett er solgt i Norge. Den norske mottakeren hadde fått
beskjed fra leverandør og produktet var tatt ut av salg.

Sør og Vest/Agder

2018.0901

Glassbiter i øl fra
Belgia

Melding fra Belgia. Ølet var distribuert til mange, også til en mottaker i
Norge. Ølet ble trukket fra markedet og det ble lagt ut en advarsel på
Matportalen.

Stor-Oslo/Romerike

2018.1347

Udeklarert sulfitt i økologisk
chlorella og spirulina pulver
fra Kina, via Storbritannia

Melding fra Storbritannia om at pulveret er distribuert til en virksomhet i
Oslo.
Undersøkelser viste at denne virksomheten bare hadde fått vareprøver
som ikke var omsatt. En annen virksomhet i Bergen meldte selv fra om
at de var blitt bedt av sin leverandør i Sverige om å merke om tilsvarende produkt.
Videre hadde produktet også blitt distribuert fra Sverige til en virksomhet i Tønsberg. Der var ikke noe solgt og produktet ble kastet.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import
Sør og Vest/Bergen og omland
Øst/Tønsberg

2018.1589

Salmonella i ost av geitemelk fra Frankrike

Funnet ble gjort i Tyskland og videre undersøkelser i Frankrike viste at Stor-Oslo/Østfold og Follo
osten også var sendt en virksomhet i Norge. Alt ble trukket og destruert.

2018.1697

Shigatoksinproduserende
E.coli i frossen urtemix fra
Tyskland

Meldingen gjaldt E. coli i ulike typer persilleblandinger, der en type var Stor-Oslo/Grensekontroll og imdistribuert til Norge. Blandingen ble trukket fra markedet og det ble lagt port
inn en advarsel på Matportalen.

2018.0966

Listeria moocytogenes i røkt Tidligere melding fra Frankrike om funn i produkter fra Polen. Polen in- Sør og Vest/Bergen og omland
ørret og laks fra Polen , rå- formerte om at råvaren var norsk. Norsk trader var angitt, men produmateriale fra Norge
sent var vanskelig å spore.
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2018.1823

DST i blåskjell fra Sverige

Stor-Oslo/Grensekontroll og import og Østfold og Follo
Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord og Agder
Øst/Søndre Buskerud og Vestfold
Melding fra Sverige om at jordbærene ble omsatt på ferge mellom
Stor-Oslo/Grensekontroll og imNorge og Danmark. Båten var svensk eid og hverken Norge, Danmark port
eller Sverige førte tilsyn med båten. Informasjonen ble formidlet til rederiets kundeservice.

2018.1813

Matbårent utbrudd grunnet
fryste jordbær fra Polen

2018.1469

Udeklarert sulfitt i økologisk
chlorella pulver og tabletter
fra Kina

Melding fra Nederland om pulver importert via Storbritannia. Undersøkelser viste at Norge bare hadde mottatt vareprøver som ikke var omsatt.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.1836

Fare for skade ved eksplosjon i flasker med
Kombucha fra Frankrike

Melding gjelder flasker med fermentert drikke fra Frankrike som også
er sendt til Norge. Den norske importøren hadde fått rask melding fra
leverandør, så produktet kom aldri på det norske markedet.

Stor-Oslo/Østfold og Follo

2018.1918

Histamin i frossen gulfinnet
tunfisk fra Indonesia

Melding om høye verdier histamin i frossen tunfisk uten skinn og bein.
Tunfisken har blitt importert via Danmark og distribuert til flere land,
deriblant til en mottaker i Norge. Hele partiet ble stoppet og destruert.

Stor-Oslo/Østfold og Follo

2018.1999

Listeria monocytogenes i
frossen mais fra Spania

Nederland sender melding om funn i frossen mais. Maisen er også distribuert til to norske virksomheter. Begge hadde fått beskjed fra leverandør.
Videre undersøkelser viste at maisen opprinnelse var Ungarn og ikke
Spania.

Stor-Oslo/Oslo, Asker og Bærum
Sør og Vest/Bergen og omland
og Agder

Melding fra Sverige om toksiner (Diarrhetic Shallfish Toxin) i svensk
blåskjell som var distribuert til mange mottagere i Norge.
Noen av mottagerne hadde fått tidlig beskjed fra leverandør og noen
hevdet de ikke hadde mottatt aktuelle skjell. Det meste var allerede
solgt og sannsynligvis spist før meldingen kom.
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2018.1933

Tilbakekalling av frosne
grønnsaker fra Belgia - knyttet til multinasjonalt utbrudd
pga Listeria

Stort internasjonalt matbårent utbrudd, der Norge også etter en stund
ble Involvert ved et shipping kontor som hadde bestilt aktuell mais til
båter. De fleste båtene ble etter hvert sporet opp og informert. Eventuelle restpartier ble destruert.

Sør og Vest/Bergen og omland,
Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord,
Stor-Oslo/ Grensekontroll og
import
Midt/Sunnmøre og Trondheim
og omland
Nord/Troms og Svalbard

018.2265

Histamin i kjølt makrell fra
Danmark

Melding fra Italia og undersøkelser videre viste at fisken var opprinnelig fra Norge. Sporing her viste videre at fisken var merket med pakkedato, men ikke holdbarhetsdato og den aktuelle fisken var gammel da
den ble testet.

Sør og Vest/Sunnhordland og
Haugalandet og Sør-Rogaland,
Sirdal og Flekkefjord

2018.2300

Plastbiter i yoghurt fra Polen Melding om at aktuell yoghurt er distribuert via Sverige også til kjeder i Stor-Oslo/ Grensekontroll og
Norge og allerede trukket fra markedet noen steder. En advarsel var
import, Romerike og Østfold og
lagt ut på Matportalen. Noen var også utsolgt.
Follo

2018.2013

Ikke godkjent ny mat ingre- Kosttilskuddet er distribuert via Danmark til flere land. Norge infordiens (holy basil) i multi-vita- merte om at produktet også ble solgt via internetthandel, via samme
min Kosttilskudd fra USA via selskap som i Danmark.
Nederland

Nord/ Troms og Finnmark
Hovedkontoret/merking og kvalitet

2018.2406

Salmonella i økologisk kardemommepulver fra Guatemala

Sør og vest/Sør-Rogaland,
Flekkefjord og Sirdal

2018.2535

Listeria monocytogenes i re- Opprinnelig melding fra Danmark, men undersøkelser i Polen viste at
Stor-Oslo/Østfold og Follo
ker i lake fra Polen
rekene også var distribuert til en mottaker i Norge. Aktuelle varepartier
ble returnert og nye varepartier blir nøye testet av den norske virksomheten.

Melding fra Nederland. Partiet er distribuert via Tyskland og alle skandinaviske land ble berørt. Norsk mottaker hadde allerede fått beskjed
fra leverandør og produktene var trukket. Partiet ble sendt i retur til
Tyskland.
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2018.2465

Høyt innhold av jod i tørket
tang fra Sør-Korea, via
Tyskland

Melding fra Østerrike om salg til mange land deriblant en kunde i
Norge som har fått produktet via Sverige. Den norske virksomheten
har informert sine kunder og eventuelle rester vil bli destruert.

Stor-Oslo/Oslo, Asker og Bærum

2018.2678

Migrasjon av melamin fra
bambusfiberbestikk tilhørende barneservise fra Kina
via Danmark

Opprinnelig melding fra Frankrike der Norge ikke var berørt. Etterfølgende undersøkelser viste at bestikket var distribuert fra Danmark til
11 butikker i Norge. Gjenværende produkter ble trukket.
Det ble lagt ut en advarsel på Matportalen.

Midt/avd. Trondheim og omland
Stor-Oslo/avd. grensekontroll
og import
Sør og Vest/Agder
Sør og Vest/Bergen og omland
Sør og Vest/Sunnfjord og Sogn
Sør og Vest/Sunnhordland og
Haugalandet
Sør og Vest/Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord
Øst/Telemark

2018.2151

Høyt innhold av jod i tørket
tang av ukjent opphav via
Storbritannia

Opprinnelig melding fra Sveits, senere opplysninger om distribusjon av Sør og Vest/Bergen og omland
algene via Storbritannia til bla en virksomhet i Norge. En risikovurdering av funnet, viste ingen helsefare, så ingen tiltak ble iverksatt i
Norge.

2018.2689

Parasitter i makrell fra
Norge

Italiensk funn av parasitter i kjølt norsk makrell. Undersøkelser viste at Sør og Vest/Bergen og omland
makrellen kom fra flere produsenter. Lokalt Mattilsyn følger opp avsender virksomheten.

2018.2699

Listeria monocytogenes i
frossen sild fra Norge

Melding fra Nederland. Norsk avsender og deres egenkontroll ble fulgt Sør og Vest/Bergen og omland
opp av lokalt Mattilsyn. Det var her ikke påvist Listeria monocytogenes
i varepartiet.

2017.1319

Listeria monocytogenes i
røkt laks fra Polen

Opprinnelig sak fra Danmark i 2017 om matbårent utbrudd. Undersøkelser i Frankrike knyttet utbruddet til norsk laks.
Gransking av EFSA gjør at Norge igjen blir kontaktet og vi gir dem etterspurte opplysninger bla om virksomheter/produsenter i Norge

Midt/Nordmøre og Romsdal
Sør og Vest/Bergen og omland
Hovedkontoret/Seksjon sjømat
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2018.2917

Plastbiter i fryst chili ost
nuggets fra Tyskland

Melding fra Nederland om distribusjon til en virksomhet i Norge. De
hadde fått informasjon av leverandør og var varepartiet ble trukket
samme dag og returnert.

2018.2958

Ulovlig plantevernmiddel, tri- Melding fra Polen om distribusjon til virksomhet i Norge. Risen var da
cyclazole i ris fra Thailand
allerede solgt til institusjoner i Norge og konsumert.

Stor-Oslo/Østfold og Follo

2018.2876

Salmonella i kjernemelk og
proteinpulver fra Irland

Sør og Vest/Bergen og omland

2018.3088

Parasitt (død larve) i herme- Melding fra Litauen. Lokalt Mattilsyn vil følge opp den norske produtisert torskelever fra Norge, senten.
via Polen

Nord/Midtre Hålogaland

2018.3143

Listeria monocytogenes i
røkt laks fra Norge

Melding fra Italia, men ingen identifikasjon av norsk virksomhet.
Senere ble notifikasjonen trukket da analyseresultatene ikke kunne etterprøves.

Hovedkontoret seksjon sjømat
ble informert

2016.1290

Listeria monocytogenes i
kjølt gravet laks fra Polen

Opprinnelig sak fra Tyskland i 2016 om matbårent utbrudd. Undersøkelser i Frankrike knytter utbruddet til norsk laks.
Gransking av EFSA gjør at Norge igjen blir kontaktet og vi gir dem etterspurte opplysninger bla om virksomheter/produsenter i Norge.

Hovedkontoret seksjon sjømat
og region Nord

2018.3284

Biter av metall i fryste bakervarer fra Italia

Melding fra Italia. Bakervarene er distribuert til mange land, deriblant
en virksomhet i Norge. Varepartiet ble stoppet og destruert.

Stor-Oslo/Grensekontroll og import

2018.2755

Ikke lovlig genmodifisert
bakterie i vitamin B2 fra Nederland

Opprinnelig melding fra Belgia, senere opplysninger om at fiskefôr
med dette vitaminet var distribuert til en norsk virksomhet. Herfra videre distribuert til 73 kunder i Norge, Island og Russland. Det meste
av fôret var allerede brukt, resten ble trukket og destruert.

Sør og Vest/Rogaland, Sirdal
og Flekkefjord

Melding fra Irland om at produktet er distribuert bla til Norge. Varepartiet var enda ikke fortollet og ble returnert til Irland

Stor-Oslo/Romerike
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2018.3473

Listeria monocytogenes i
laks fra Spain, med råmateriale fra Norge

Melding fra Spania. Det var sendt med et analysesertifikat med påvist
Listeria med varepartiet. Det lokale Mattilsynet følger opp produsenten. Fisken ble returnert til Norge.

Midt/Trondheim og omland
Nord/Midtre Hålogaland
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