RASFF 2010 - RAPPORTERING FRA DET NORSKE
KONTAKTPUNKTET
Generell informasjon om systemet
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
kontaktpunkter som utveksler informasjon om helserisiko. RASFF sitt kontaktpunkt i
Norge er lagt til Mattilsynet.
Norge deltar i kraft av EØS-avtalen. 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 artikkel 50 i forordning 178/2002 om
næringsmiddeltrygghet (Food Law), 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, herunder
også drikker og kosttilskudd. I tillegg omfattes materialer og gjenstander bestemt til å
være i kontakt med næringsmidler.
Flere ulike meldinger sendes ut til kontaktpunktene i de landene i Europa som er
medlemmer i RASFF. Meldingene klassifiseres som ”market notifications”, ”border
rejection notifications” og ”news”.
“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 alertmeldinger 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.
Newsmeldinger omhandler informasjon relatert til matvaretrygghet eller
fôrvaretrygghet som ikke har blitt sendt ut som en alertmelding, informasjonsmelding
eller melding fra en kontroll ved grensepassering, men som allikevel anses å være
interessant for mat- og fôrmyndighetene i medlemslandene. Newsmeldinger er ofte
basert på informasjon sendt av myndighetene i tredjestater, EU-delegasjoner eller
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internasjonale organisasjoner. Newsmeldinger kan også ha sitt opphav i saker som
har vært omtalt i media.
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Figur 1. Informasjonsflyt i RASFF.
Figur 1 er hentet fra årsrapport fra EU-Kommisjonen for 2009, og 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/rasff_portal_database_en.htm
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RASFF I NORGE
Norske notifikasjoner
I 2010 ble det sendt 24 notifikasjoner fra det norske kontaktpunktet om funn gjort på
det norske markedet eller om avvisninger på grensekontrollstasjoner. De fleste
meldingene kom fra Mattilsynets distriktskontor for Oslo. Sakene er nærmere
beskrevet i tabell 1 på side 8. I tillegg ble sendt en henvendelse til et EU-land om
brudd på salmonellagarantien. Det har de senere årene vært en nedgang i antall
norske notifikasjoner. Fordi det er svært få norske notifikasjoner kan ikke disse
tallene brukes til å si noe om hvilke agens som utgjør en fare for enkelte produkter
eller om eventuelle endringer i risikobildet.
10 av meldingene fra 2010 skyldtes avvisninger på grensekontrollstasjoner. 8 av
disse avvisningene ble gjort på grensekontrollstasjonen i Oslo og 2 på
grensekontrollstasjonen Oslo lufthavn Gardermoen.
Tre grensekontrollavvisninger i 2010 skyldtes ulovlig import av sjømat fra tredjestater
(Gambia, Kina, USA). I et av tilfellene var det ikke samsvar mellom helsesertifikat og
partiet ved kontroll, i et annet tilfelle var partiet tatt inn på importørs lager uten at
veterinær grensekontroll hadde blitt utført ved innførsel til Norge og EU/EØS-området
og i det tredje tilfelle var det brukt falskt helsesertifikat.
Det var flest meldinger (7) knyttet til mikrobiologiske funn derav flest meldinger om
funn av Salmonella (4). Salmonella ble funnet i ulike animalske produkter fra EU-land
(3) og tredjestater (2). Salmonella ble i 2010 påvist i produkter som proteinpulver (2),
tigerreker(1) og lammekjøtt (1). Funnene av Salmonella ble oppdaget både ved
virksomhetenes egenkontroll og ved Mattilsynets kontroll. I sjømat (inklusive
hermetikk) ble også påvist Vibrio, norovirus og for høyt totalantall bakterier. Når det
gjelder norovirus var det et matforgiftningsutbrudd knyttet til østers fra Frankrike.
Det var i 2010 fire notifikasjoner om funn av aflatoksin i vegetabilske produkter som
tørkede fikener fra Tyrkia (3) og pinjekjerner fra Kina (1). Det var to saker om ulovlige
stoffer i næringsmidler. I en av sakene ble det påvist kloramfenikol i importert fisk og i
den andre saken var det mistanke om at et kosttilskudd (potensmiddel) inneholdt et
ulovlig stoff. Legemiddelverket vurderte det som svært sannsynlig at produktet kan
inneholde uautoriserte stoffer med legemiddelvirkning.
Andre meldinger som ble sendt fra det norske kontaktpunktet gjaldt funn av
plantevernmiddelrester i importerte grønnsaker (2), dårlig temperaturkontroll (2),
avvikende smak (1), fremmedlegemer (1) og prosessfremkalte stoffer (1).
I Norge ble EUs Forordning (EF) nr 669/2009 som omhandler strengere kontroll ved
import av visse ikke animalske fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater innført 15.
juli 2010. Produkter som er omfattet av 669/2009 må forhåndsvarsles Mattilsynet ved
import. Det skal utføres dokumentkontroll og produktene skal prøvetas med bestemt
frekvens. Listen over risikoprodukter som skal underlegges strengere kontroll
revideres kvartalsvis på bakgrunn av blant annet innrapporterte resultater fra
medlemslandene. Det ble sendt 2 RASFF notifikasjoner fra Norge på bakgrunn av
funn etter denne kontrollen i 2010.
For fôr og fôrvarer var det ingen norske notifikasjoner i 2010.
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RASFF-meldinger sendt fra Norge
Antall norske notifikasjoner:
24 derav:
4 meldinger om funn av Salmonella
4 meldinger om funn av aflatoksin
3 meldinger om ulovlig import
2 meldinger om ulovlige stoffer
2 meldinger om plantevernmiddelrester
2 meldinger om brudd i kjølekjeden
1 melding gjaldt et matforgiftningsutbrudd med norovirus
1 melding om funn av prosessfremkalte stoff benzo(a)pyren
1 melding om funn av fremmedlegemer (glass)
1 melding om funn av Vibrio vulnificus
1 melding om avvikende smak (kjemisk)
1 melding om funn av ikke-godkjent GMO
1 melding om funn av for høyt totalantall bakterier

I tillegg ble sendt en melding om til et annet europeiske land om brudd på
salmonellagarantien. Det ble gitt tillatelse for retur for dette varepartiet.
10 av notifikasjonene var avvisninger på grensekontrollstasjonene.
Fordeling distriktskontor:
Oslo: 19
Nordfjord: 2
Ytre Østfold, Vesterålen, Drammen og Indre Østfold: 1
I 2010 videresendte det norske RASFF kontaktpunktet 131 meldinger internt i
Mattilsynet til orientering og eventuell oppfølging.
Utvikling i antall notifikasjoner sendt fra Norge

År
RASFF fra Norge

2007
71

2008
50

2009
31

2010
24

Tabellen over viser utviklingen i antall norske RASFF notifikasjoner de siste årene.
Det ble i 2007 sendt nesten tre ganger så mange meldinger om helsefarlig mat og fôr
som i 2010. Samtidig øker totalt antall RASFF-notifikasjoner fra medlemslandene.
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Saker som krevde oppfølging av Mattilsynet i Norge
I 2010 var det totalt 33 saker som krevde oppfølging i Norge. 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. Saker som krevde oppfølging i Norge er nærmere beskrevet i tabell 2
(se side 8).
Utvikling antall saker som krevde oppfølging i Norge
År
2007
2008
Oppfølgingssaker
27
19

2009
36

2010
33

Fem av meldingene gjaldt funn av spor av udeklarerte allergener i forskjellige
produkter. Udeklarerte allergener det var påvist spor av var; peanøtter, sennepsfrø,
mandler, sulfitt og hydrolysert hveteprotein.
Fire av meldinger gjaldt funn av tungmetaller i ulike produkter eller migrasjon fra
matkontaktmaterialer.
Tre meldinger gjaldt funn av gjaldt funn av aflatoksin i pistasjnøtter fra USA (2) og
basmatiris fra India (1). Fire meldinger gjaldt funn av plantevernmiddelrester i
vegetabilske næringsmidler. Ett av funnene var av et gammelt plantevernmiddel som
i de fleste land (hele Europa, Nord-Amerika og Australia) ikke lenger er tillatt brukt.
Tre saker som krevde oppfølging gjaldt funn av ulovlig GMO i linfrø der frøene i to av
sakene var fra Canada. I 2009 var det hele syv saker om funn av ulovlig
genmodifisert materiale i linfrø fra Canada eller produkter som inneholdt linfrø fra
Canada. To saker gjaldt funn av Listeria monocytogenes i sjømat.
Øvrige saker gjaldt produkt som var produsert i ikke-godkjent anlegg (stengt pga
dårlig hygiene), ulovlig ingrediens, ulovlig import, smaksforstyrrelser (pinjekjerner),
fremmedlegemer (glass), norovirus (salat), for høyt innhold av konserveringsmiddel
(benzosyre), innhold av nitrosaminer i narresmokk, prosessfremkalte stoffer
benzo(a)pyren, innhold av gjærsopp (kaker) og E.coli (ost).
Ingen av sakene som krevde oppfølging fra Norge i 2010 omhandlet
produktkategorien fôr og fôrvarer.
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RASFF-meldinger i 2010 – tall fra EU-kommisjonen
Tabellen under viser utviklingen av antall originale RASFF notifikasjoner og antall
follow-up meldinger i 2010 sammenliknet med 2009 i EU/EØS i 2010. Det var
sammenliknet med året før i 2010 en 2.3 % økning i antall originale notifikasjoner og
11.6 % økning i antallet follow-up meldinger. 590 meldingene var klassifisert som
”alert” fordi varepartier som kunne representere helsefare befant seg på det
europeiske markedet. Disse tallene inkluderer også notifikasjoner som senere ble
trukket. Nyhetsmeldinger og oppfølgingsmeldinger på denne typen meldinger er ikke
telt med da de ikke lenger regnes som “notifikasjoner”.

Totalt antall

originale

%

follow-up

%

2009
2010

3281
3358

2.3

4679
5224

11.6

totalt antall
meldinger
7960
8582

%
7.8

RASFF-meldinger kan ha ulik bakgrunn som i funn ved; offisiell kontroll i markedet,
forbrukerklager, matforgiftning, bedrifters egenkontroll samt offentlig grensekontroll.
Offentlig kontroll i et land som ikke er medlem av RASFF kan også gi grunnlag for
notifisering. Dvs. at dersom et land avdekker helsefare ved et produkt som er sendt
til et av RASFF medlemslandene, kan landet meddele dette til Kommisjonen som
deretter videresender denne informasjonen til medlemslandene. Kommisjonen
samarbeider også med FNs meldesystem for helsefarlig mat INFOSAN.
Årsrapporten fra EU-kommisjonen for 2010 har foreløpig (januar 2011) ikke blitt
publisert. Tallene nedenfor er hentet fra en foreløpig årsrapport fra Kommisjonen.
Årsrapport for RASFF fra EU-kommisjonen for 2010 vil lages på bakgrunn av et
større antall data enn den norske rapport og vil derfor kunne si mer om spesielle
utvikling i forhold til helsefarlig mat og fôr på det europeiske markedet.
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Tabell 1. Oversikt over norske notifikasjoner i 2010
Notifisert
Produkt
Agens
dato
18.01.2010
Tigerreker
Salmonella virchow

Opprinnelsesland
Vietnam

RASFFnummer
2010.0050

DK/BIP

Bakgrunn for RASFF-melding

Ytre Østfold

Virksomhetens egenkontroll.

28.01.2010

Blåbærekstrakt

Benzo(a)pyrene

USA

2010.0109

Vesterålen

09.02.2010

Proteinpulver

Salmonella jerusalem

Italia

2010.0149

Nordfjord

Offentlig kontroll, oppfølging av
tidligere funn.
Virksomhetens egenkontroll.

11.02.2010

Østers

Norovirus

Frankrike

2010.0163

Oslo

Matforgiftningsutbrudd.

11.02.2010

Hjortekjøtt

Salmonella newport

Danmark

Drammen

25.02.2010

Proteinpulver

Italia

2010.0236

Nordfjord

16.04.2010

Gelegodteri

Salmonella
livingstone
Avvikende smak

Sverige

2010.0479

Oslo

Salmonellagaranti. Meldes direkte
til avsenderland.
Offentlig kontroll, oppfølging av
tidligere funn.
Forbrukerklage

28.06.2010

Villris

Ikke-godkjent GMO

Thailand (93%),
USA (7%)

2010.0853

Oslo

01.07.2010

Hermetisk
tunfisk

For høyt totalantall av
aerobe bakterier

Thailand

2010.0877

22.07.2010

Biff, frossen

Brudd i kjølekjeden

Uruguay

2010.BGQ

20.08.2010
03.09.2010

Oliven på glass
Sjømat (skjell).

Glassbiter
Ulovlig import

Spania
USA

2010.1155
2010.BMU

01.10.2010

Pinjekjerner

Aflatoksin

Kina

2010.1326

Indre
Østfold og
Follo
BIP Oslo
havn
Oslo
BIP Oslo
havn
Oslo

26.10.2010

Frossen fisk

Ulovlig import

Gambia

2010.BVM

27.10.2010

Tørkede fikener

Aflatoksin

Tyrkia

2010.BVZ

BIP Oslo
havn
Oslo

Offentlig kontroll, OK program.
Påvist ulovlig GMO antas å stamme
fra risen fra Thailand.
Virksomhetens egenkontroll.

Offentlig kontroll, grensekontroll.
Forbrukerklage.
Offentlig kontroll, grensekontroll.
Offentlig kontroll, OK program.
Offentlig kontroll, grensekontroll.
Offentlig kontroll grensekontroll.
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Notifisert
dato
04.11.2010

Produkt

Agens

Opprinnelsesland
Uruguay

RASFFnummer
2010.BXM

DK/BIP

Bakgrunn for RASFF-melding

Storfekjøtt
uten bein

Dårlig
temperaturkontroll

BIP Oslo
havn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

19.11.2010

Auberginer

Dimetoat
(pesticidrester)

Thailand

2010.CAV

BIP Oslo
lufthavn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

22.11.2010

Bønner i
belg

Ometoat og dimetoat
(pesticidrester).

Thailand

2010.CBG

BIP Oslo
lufthavn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

24.11.2010

26.11.2010

Tørkede
fikener
Tørkede
fikener
Frossen fisk

Aflatoksin

Tyrkia

2010.CCI

Oslo

Offentlig kontroll, grensekontroll.

Aflatoksin

Tyrkia

2010.CCL

Oslo

Offentlig kontroll, grensekontroll.

Ulovlig stoff
kloramfenicol

Vietnam

2010.CDH

BIP Oslo
havn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

07.12.2010

Lammekjøtt

Salmonella spp.

Uruguay

2010.CEU

BIP Oslo
havn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

08.12.2010

Kreps

Ulovlig import

Kina

2010.CEX

Offentlig kontroll, grensekontroll.

10.12.2010

Kosttilskudd

Uønsket reaksjon
(pustebesvær)

Estland

2010.1676

BIP Oslo
havn
Oslo

16.12.2010

Marinert
ørretfillet

Vibrio vulnificus

Thailand

2010.CGG

BIP Oslo
havn

Offentlig kontroll, grensekontroll.

24.11.2010

Forbrukerklage.
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Tabell 2. Oversikt over RASFF-saker som har krevd oppfølging i Norge i løpet av 2010
RASFF-nr

Tittel

Beskrivelse

2009.1716

Ikke-godkjente genmodifiserte linfrø i müsli fra
Tyskland

Det var ikke mer igjen av varen verken på lager eller i butikk.

2009.1671

Rester av plantevernmidler i grønn te fra Japan
via Nederland

Informasjon fra Nederland viste at teen var distribuert til et
firma i Norge. Virksomheten hadde ikke mer igjen av varen.

Midt-Rogaland

2010.0006

Kikerter i karri fra ikke godkjent virksomhet i
Storbritannia

Deler av partiet var distribuert til Norge. Virksomheten i
Storbritannia hadde ikke lov til å produsere fordi de var
stengt av hygieniske årsaker. Det ble gitt pålegg om
tilbaketrekking og destruksjon av varene.

Oslo

2009.CCT

Benzo(a)pyren (prosessfremkalt stoff) i
kosttilskudd produsert i Norge med råvare fra
USA
Norovirus i salat fra Frankrike

Omsetningsforbud og destruksjon av vareparti. Se også
norsk RASFF notifikasjon 2010.0109.

Tromsø
Vesterålen

Mottatt RASFF fra Danmark samtidig som det ble oppdaget
et utbrudd i Norge. Resterende salat ble destruert.

Midt- Rogaland
Ringerike og Hadeland

2010.0081

Distriktskontor
involvert i saken
Indre Østfold og Follo

2010.0104

Ikke tillatt ingrediens i massasjeolje fra Belgia
som er merket med at den kan konsumeres.

Ny mat ingrediens Ylang Ylang. Massasjeoljen var merket
med egnet for konsum. Produktet ble trukket tilbake, merket
om og deretter omsatt som et kosmetisk produkt.

Oslo

2010.0158

Kadmium i krabber fra Norge.

Virksomheter varen var eksportert til ble varslet og
virksomheten stoppet eksport av krabber.

Salten

2010.0301

Ethephon (pesticidrester) i små ananas fra
Mauritius via Nederland.

Det var ikke mer igjen av produktet på lager.

Oslo

2010.0290

Listeria monocytogenes i pillede reker
produsert i Marokko.
Ikke godkjente genmodifiserte linfrø fra Canada
via Belgia

Samme batch har fått ulike BF datoer ved merking. Rekene
var fra Canada. Varene ble tilbaketrukket.
Meldingen kom lenge etter at varepartiene kom til Norge.
Det ble destruert flere partier.

Aust-Agder

2010.1318

Romerike.
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RASFF-nr

Tittel

Beskrivelse

2010.1318

Ikke godkjente genmodifiserte linfrø fra Canada
via Belgia

Meldingen kom lenge etter at varepartiene kom til Norge.
Det ble destruert flere partier.

2010.0311

Ulovlig import (falske helsesertifikater) av
storfekjøtt fra Brasil.

Partiet var godkjent for fri omsetning. Halvparten av partiet
ble beslaglagt (resten var allerede omsatt) og destruert.

BIP Oslo havn

2010.0438

Hexachlorobenzene (gammelt
plantevernmiddel) i økologisk te fra Kina via
Storbritannia
Fremmedlegeme; biter av glass i pulverkaffe fra
Frankrike

Det var ikke noe mer igjen av teen hos virksomheten.

Bergen og omland

Aktuelt produkt ble tilbakekalt av virksomheten og de gikk ut
med advarsel og pressemelding.

Oslo

2010.0669

Udeklarert sennep (allergen) i salatdressing fra
Tyskland

Virksomheten tilbakekalte produktet for destruksjon og
informerte mottakerne.

Indre Østfold og Follo.

2010.0743

Ometoat og dimetoat (pesticidrester) i epler fra
Chile via Nederland.

Eplene var distribuert via Nederland. Virksomheten ga
tilbakemelding om at alt var solgt.

Oslo

2010.0752

Migrasjon av nikkel fra helletut av plastikk fra
USA via Sverige

Meldingen kom fra Finland og innholdet av nikkel var over
deres nasjonale grenseverdi. Varene ble ikke trukket fra det
norske markedet fordi det tilfredstilte krav i norsk regelverk
(ikke vurdert å medføre helsefare).

Romerike

2009.0573

Smaksforstyrrelser og ubehag etter inntak av
pinjekjerner fra USA og Pakistan

En sannsynlig forklaring på fenomenet kan være bruk av
sorter som ikke regnes som spiselige. I 2009 mottok
Mattilsynet flere klager fra forbrukere som hadde spist
pinjekjerner. Flere av pinjekjernene hadde opprinnelse fra
Kina.

2010.0999

Ikke deklarert sulfitt i vannis fra Danmark.

Importøren varslet sine kunder om tilbaketrekkingen.

Drammen
Bergen og omland
Hallingdal
Hedmarken
Aust Agder
Trondheim og Orkdal
Oslo

2010.1049

Arsen (tungmetall) i tørkede alger fra Japan via
Storbritannia.

Flere produksjonsdatoer og ulik holdbarhetsmerking for
samme lot. Forhandler trakk produkter med andre BF datoer
og samme batchnummer etter kontakt med produsenten.

2010.0626

Distriktskontor
involvert i saken
Romerike.

Bergen og omland.
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RASFF-nr

Tittel

Beskrivelse

2010.1108

Spor av mandler (allergen) i kakao- og
hasselnøttkrem fra Italia

Meldingen ble fulgt opp av Mattilsynet. Melding om
distribusjon til Norge viste seg å være feil og meldingen ble
trukket tilbake av italienske myndigheter.

2010.1182

Høyt innhold av gjærsopp i kaker fra Danmark

Produktene ble tilbakekalt av dansk produsent.

Vestfold

2010.1077

Høyt innhold av E.coli i mozzarella fra Italia

Indre Østfold og Follo

2010.1301

Aflatoksin i pistasjnøtter fra USA som var
produsert i Norge.

2010.1260

Allergiske reaksjoner på bakevarer fra Danmark
(hydrolysert hveteprotein).

2010.1369

Kvikksølv i kosttilskudd fra Kina via Norge

Mottakere ble varslet og produktet ble tilbaketrukket. Det ble
laget en pressemelding. Produktene ble destruert.
Varepartier av samme lot hadde blitt eksportert til flere andre
land. Produktene ble tilbaketrukket og forbrukere ble advart
gjennom en pressemelding.
Det kom informasjon om at kakene var videresendt til Norge
fra Sverige. Norsk virksomhet ga tilbakemelding om at de
aktuelle produktene ikke hadde blitt importert til Norge.
Importør i Norge destruerte hele partiet.

2010.1347

Nitrosaminer i narresmokker fra Italia

Smokkene ble fjernet fra markedet.

15 DK involvert

2010.1486

Listeria monocytogenes i laksefilet fra Polen
med råmateriale fra Norge.
For høyt innhold av konserveringsmiddel E 210
benzosyre i julegløgg fra Sverige

Analyse av aktuelt råstoff i Norge før eksport til Polen hadde
vært negativt mht Listeria.
Produktene ble fjernet og destruert fra aktuelle virksomheter.

Vesterålen

2010.1628

Spor av peanøtter (allergen) i brød fra Sverige

Produktene ble tilbakekalt av virksomheten og det ble lagt ut
nyhetsmelding for å advare forbrukere.

Oslo

2010.1757

Aflatoksin i pistasjnøtter fra USA via Norge.

Ytre Østfold

2010.1636

Aflatoksin i basmatiris fra India via Pakistan og
via Storbritannia.

I tillegg til nasjonal distribusjon var produktene også sendt til
Finland og Sverige. Mattilsynet påla virksomheten å trekke
produktene tilbake, nedla omsetningsforbud og forbrukerne
ble advart med pressemelding.
Flere uker etter opprinnelig RASFF var sendt kom det
melding om at partiet også var distribuert til Norge (via
Pakistan). Risen var importert i 2009 og distribuert videre
nasjonalt. Kunder av risen ble varslet av importør.

2010.1565

Distriktskontor
involvert i saken
Bergen og omland

Ytre Østfold

Oslo

Bergen og omland

Oslo
Vest-Agder

Oslo

BIP: Norwegian Border Inspection Posts (BIP), grensekontrollstasjoner.
OK – program: Mattilsynets Overvåkings – og kartleggingsprogrammer.
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