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for plantevernmidler i mat - Hva er det?
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Hvorfor skal vi overvåke plantevernmiddelrester? 

• Hovedmålet er å overvåke tilstanden og skaffe kunnskap om Norges 
status i forhold til mattrygghet.

• Sikre overholdelse av grenseverdier og å vurdere forbrukernes 
eksponering for disse restene 

• Norge er forpliktet til å ha dokumentasjon over tilstanden på 
plantevernmiddelrester. 

• Et ledd i et EU-koordinert program
• Et nasjonalt program 

• Informasjonen bruker vi til å forebygge, redusere eller fjerne 
uønskede plantevernmidler som finnes i mat, fôr og drikke.



Lover, forskrifter og forordninger 
§

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven)

Forskrift om felles koordinert overvåkningsprogram for 2018, 2019 og 2020 for rester av 
plantevernmidler i næringsmidler

KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2017/660 av 6. april 2017 om et samordnet 
flerårig kontrollprogram i Unionen for 2018, 2019 og 2020 for å sikre overholdelse av grenseverdier for rester av 
pesticider i og på næringsmidler av vegetabilsk og animalsk opprinnelse og å vurdere forbrukernes eksponering 
for disse restene.

Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer

REGULATION (EC) No 396/2005 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 23 February
2005 on maximum residue levels of pesticides in or on food and feed of plant and animal origin and amending Council 
Directive 91/414/EEC



Årsrapport 2017
• Analysert totalt 1283 prøver
• 66 % importerte og 34 % norskproduserte næringsmidler
• 101 ulike vareslag fra 60 forskjellige land
• 67 % av de norske prøvene er uten påvisbare rester
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Årsrapport 2017

• Resultatene fra samtlige prøver i 2017 viste funn over grenseverdi (MRL) i 1,3 % 
av prøvene (17 prøver)

• 14 prøver (1,1 %) ble regnet som overskridelse etter fratrekk av 
analyseusikkerheten. Tre prøver fra EU-land, mens de resterende 11 prøvene kom 
fra land utenfor EU/EØS

• Ingen funn over grenseverdi i norske prøver
• I én prøve av fersk koriander fra Thailand ble funnet vurdert å kunne medføre 

akutt helsefare

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Norsk - - - - 0,4 - 0,2 0,2 0,5 -
Import 4,6 1,2 2,2 3,2 2,6 2,4 2,5 1,9 4,8 2,0
Totalt 2,9 0,8 1,5 2,0 1,8 1,6 1,7 1,3 3,4 1,3
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ÅRSRAPPORT 2017
Det ble analysert 155 prøver i EUs årlige koordinerte 

overvåkingsprogram
• Appelsin, pære, kiwi, potet, gulrot, kepaløk, blomkål, tørkede bønner, ris, 

rug/rugmel, fett fra sau, fett fra fjørfe og barnemat (morsmelkerstatning og 
tilskuddsblanding)

• Funn av plantevernmiddelrester i 29 % av prøvene
• I én prøve av appelsin ble det påvist funn over grenseverdi (overskridelse)
• I 2018 har vi fokus på spisedruer, bananer, grapefrukt, auberginer, brokkoli, 

meloner, sopp (dyrket), paprika, hvetekorn/sammalt grovt hvetemel, 
olivenolje (virgin), kornbasert barnemat (grøt maisbasert), fett fra storfe og 
egg fra fjørfe. 

Analyserte 1128 prøver i det nasjonale kontrollprogrammet
• 46 % av prøvene hadde ingen funn
• Funn over grenseverdi i 1,4 % av prøvene

Ingen i norskproduserte varer og 2,1 % i importerte
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ÅRSRAPPORT 2017

Av 1693 funn der det er tilknyttet 
en grenseverdi, er 78 % ≤10 % av 
MRL
19 % er 10 - ≤50 % av MRL
3 % av funn der det er tilknyttet 

en grenseverdi er >50 % av MRL
71 funn er ikke med i beregnings-

grunnlaget pga. at de ikke har en 
definert MRL
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Glyfosat

Prøve nr. Mengde glyfosat (mg/kg)
V017-00057-1 0,71
V017-00477-1 <0,05
V017-00477-2 0,25
V017-00540-1 8,9
V017-00540-2 <0,05
V017-00541-1 <0,05
V017-00541-2 1,1
V017-00541-3 <0,05
V017-00598-1 0,19
V017-00611-1 0,16
V017-00612-1 <0,05

Tabell 5. Målte verdier av glyfosat i prøver av bygg/byggryn 
fra Norge analysert i 2017
MRL = 20 mg/kg. LOQ = 0,05 mg/kg

V017-00644-4 0,37
V017-00644-5 2,2

• Påvist funn av glyfosat i 8 av 13 
bygg/byggrynsprøver, alle fra 
Norge (tabell 5). 

• I 3 av 4 prøver ligger nivåene 
under 3 % av MRL. 

• Høyeste funnet 8,9 mg/kg. Dette 
er under halvparten av 
grenseverdien og utgjør ingen 
akutt helsefare (10 % ARfD). 



Forekomst av flere rester i samme prøve
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• Flest totalt: 16 ulike 
rester påvist i rosiner 
fra Tyrkia.

Ingen av funnene var 
over grenseverdien.

• Flest norske: 9 ulike 
rester i to 
jordbærprøver.
Ingen av funnene var 
over grenseverdien.



Hva fant vi av plantevernmidler i 
jordbær 2017?

•Totalt 51 jordbærprøver 
•94 % av alle jordbærprøver hadde funn av ett 

eller flere plantevernmidler
•De fleste plantevernmidlene som ble påvist er 

soppmidler. Et par har skadedyreffekt. 
•Boskalid, cyprodinil, fludioksonil, fenheksamid, 

pyraklostrobin og tiakloprid er de seks hyppigst 
påviste aktive stoffene i jordbær 
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Høyeste påviste funn av et plantevernmiddel i jordbær

Plantevernmiddel
Høyeste funn 

mg/kg MRL mg/kg funn i % av MRL
Boscalid 0,079 6 1,3
Cyprodinil 0,33 5 6,6
Fenhexamid 0,79 10 7,9
Fludioxonil 0,17 4 4,3
Fluopyram 0,044 2 2,2
Iprodione 0,36 20 1,8
Penconazole 0,032 0,5 6,4
Pyraclostrobin 0,065 1,5 4,3
Thiacloprid 0,072 1 7,2
Trifloxystrobin 0,037 1 3,7



Vurdering
• I OK kontrakten er plantevernmidlene gruppert i grupper etter strukturlikhet
• Vurderer hvert enkelte stoffs målorgan, både akutt og kronisk - (CAG – acumulativ assessment

group). Foreløpig er det CAG for lever og thyroid.
• Bruker EFSA primo3-modellen for beregninger 

?

Funn:
Kronisk fare: Mest kronisk fare er rettet mot lever. 7 stoffer har dette som 
målorgan. Samlet sum er 0,608 mg/kg. Dette utgjør 99% av ADI 
(akseptabelt daglig inntak)  for de mest sårbare gruppene – dvs småbarn –
57 % for voksne
Akutt fare: Høyeste teoretiske funn utgjorde 35 % av ARfD (Akutt 
referansedose) for små barn og 20 % for voksne.



Hva betyr funnene?

• Regner på «verste scenario»
• Summerer de høyeste påviste verdiene av de påviste plantevernmidlene i jordbær 

og brukt den laveste ADI’en (akseptabelt daglig inntak).  
• Ved verste scenario må barn på 3 år spise 0,262 kg jordbær hver dag  over en 

laaang periode. 
• Vanligvis finner man et mye lavere antall plvm i jordbær.
• Beregningene tar høyeste nivå funnet av alle plvm funnet for jordbær i OK programmet 
• Jordbær er sesongvarer

?

Konklusjon: Beregningene viser at det er trygt å spise jordbær 
med de målte nivåene av plantevernmidler! 



Overvåkningen viser;
• nivået av plantevernmiddelrester i mat er generelt lavt
• antall prøver uten påviste plantevernmiddelrester har økt fra 44 % til 53 % i perioden 

2014 til 2017
• nedgang i antall funn fra 2016 til 2017 – kan være naturlige variasjoner fra år til år
• at økologisk mat er produsert i overenstemmelse med krav til økologisk produksjon
• ikke påvist plantevernmidler i barnemat, bortsett fra klorat i en prøve
• påvist funn av glyfosat i 60 % av bygg/byggrynsprøvene. Funnene var lave og høyeste 

funn utgjorde ingen akutt helsefare.
• høyeste antall plantevernmiddelrester i en prøve var 16 som ble påvist i rosiner fra 

Tyrkia. 
• at ca 11 % av prøvene i kloratprosjektet hadde overskridelser. 

• Konklusjon: Maten er trygg å spise med de målte 
nivåene av plantevernmidler. 
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TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
kos dere med høstens grøde




