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VURDERING AV FREMMEDSTOFF I FISK OG SKJELL I HORTEN 
HAVNEOMRÅDE

Mattilsynet er anmodet om å vurdere resultater fra en undersøkelse av miljøgifter i fisk og skjell fra 
Horten havneområde. Resultatene fra undersøkelsene er utført for Forsvarsbygg Futura av Cowi : 
Undersøkelse av miljøgifter i fisk fra Horten indre havn – Publ./Rapportnr: 2013/488, Prosjektnr: 
5170130, og rapporten: Undersøkelse av biota i Horten indre havn – Publ./Rapportnr: 2013/407, 
Prosjektnr: 5170130 .

Fra disse to rapportene har Mattilsynet vurdert innholdet av miljøgifter i filet (muskel) fra torsk og 
flyndre, samt i blåskjell fra Horten indre havn. For filet omhandler analysene kvikksølv(Hg), 
tinnorganiske forbindelser, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt PCB7 (grenseverdi i sjømat for 
PCB6). I tillegg har Mattilsynet vurdert blåskjell som er analysert for tinnorganiske forbindelser, 
PAH16, benzo(a)pyren (B(a)P), PCB7, dioksiner og dioksinlignende PCB, samt tungmetallene Cd, 
Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn og As (metalloid).  

Mattilsynets rolle
Mattilsynet kan gå ut med advarsel/kostholdsråd dersom innholdet av fremmedstoff/kontaminanter 
i undersøkte matvarer overskrider de grenseverdier som er fastsatt for matvaren, eller som kan 
overstige et fastsatt maksimalt daglig inntak (TDI) eller maksimalt ukentlig inntak (TWI). 
Virksomheter som fisker og/eller produserer sjømat har selv ansvar for at produktene deres er 
trygge, og Mattilsynets advarsel/kostholdsråd er for at fritidsfiskere skal unngå matvarer, også fisk 
og skalldyr, fra områder som er påvist forurenset. 

Mattilsynets grunnlag for vurderinger for Horten indre havneområde
Antall torsk, flyndre og blåskjell som er analysert i rapportene her, blir for lite til en full vurdering for 
Horten indre havneområde. Alle fremmedstoffanalysene fra resultatrapportene er oppgitt i våt vekt 
(v.v.). 
Analysene av kvikksølv (Hg) i filet fra både torsk og flyndre viser forholdsvis lave og er godt 
innenfor vedtatte grenseverdier som er oppgitt i FOR 2002-09-270nr 1028: Forskrift om visse 
forurensede stoffer i næringsmidler. Grenseverdien for kvikksølv (Hg) i filet av torsk og flyndre er
satt til 0,50 mg/kg v.v. For filet av torsk er det analysert for Hg, og for filet av flyndre er det 
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analysert for Hg, tinnorganiske forbindelser, dioksin og dioksinlignende PCB, samt PCB7. 
Snittverdien for Hg i filet i denne undersøkelsen er for både torsk og flyndre 0,12 mg/kg v.v.

Lever fra torsk og flyndre er ikke vurdert siden det er en generell advarsel/kostholdsråd om ikke å 
spise den, og som gjelder for hele kysten. 

Analyseresultatene for det lave antallet blåskjell viser tydeligere påvirkning av flere miljøgifter.  Det 
er analysert for tinnorganiske forbindelser, PAH16, B(a)P, PCB7, dioksin og dioksinlignende PCB, 
metallene Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn og As (metalloid). For B(a)P er vedtatte grenseverdi så vidt 
overskredet for tre prøver og med en prøve markert overskredet med en verdi på 13,2 µg/kg 
våtvekt. Vi er her usikre på metodens LOQ, og dens egnethet for B(a)P. Innholdet av B(a)P i 
referanseprøven for blåskjell er ˂10 µg/kg våtvekt, noe som er den samme verdi som EUs øvre
grenseverdi for B(a)P i blåskjell. PCB6 har en grenseverdi på 75 µg/kg våtvekt. En prøve 
overskrider denne grenseverdien med en verdi av PCB7 på 93 µg/kg våtvekt. For blåskjell har 
dioksin en grenseverdi på 3,5 ngTE/kg µg/kg våtvekt, samt dioksin og dioksinlignende PCB en 
grenseverdi på 6,5 ngTE/kg µg/kg våtvekt (dette er grenseverdier hvor WHO-TEF-2005 benyttes, 
mens det i rapporten er brukt WHO-TEF-1998, med henholdsvis 4,0 og 8,0 ng TE/kg våtvekt).

Mattilsynets vurderinger for Horten indre havn
De analysene av fiskefilet fra Horten indre havn som er vist i resultatdelen av rapporten for torsk og 
flyndre, gir ikke grunnlag for å gi advarsel/kostholdsråd. Men med en snittverdi av kvikksølv for 
begge fiskeslag på 0,12 mg/kg våtvekt for forholdsvis liten fisk, viser det at det er noe 
kvikksølvforurensing i havneområdet (for kvikksølv er det vist en sterk positiv sammenheng til 
alder/størrelse). For de andre miljøgiftene som er undersøkt for flyndrefilet, er det lave verdier selv 
om det er påvist dioksiner og dioksinlignende PCB samt PCB7. 

For blåskjell er forurensingsbildet mer sammensatt. Det finnes noen mindre overskridelser av 
grenseverdiene for noen av parametere som benzo(a)pyren og PCB7(6). Kvikksølvforurensingen er 
moderat til lav for blåskjellene, det samme er for de andre metallene som er analysert. 
Det er heller ikke aktuelt med kostholdsråd for Horten indre havn for blåskjell, siden det ikke er (?)
noe høsting i havneområdet. I tillegg har Mattilsynet lagt ut en advarsel på www.matportalen.no om 
at høsting til eget bruk må foregå i åpent farvann – og bare en liten mengde fra flere forskjellige 
plasser/områder.

Mattilsynets konklusjon
Ut fra et pålitelig sjømattrygghets perspektiv blir prøvegrunnlaget i denne undersøkelsen for svakt. 
Analysemetodenes kvalitet har mangler og gjeldende siffer i tabellene samsvarer ikke med 
analysemetodens måleusikkerhet. Det er også noe uoverensstemmelse mellom 
analyserapportenes tall ved overføring til tabellene i teksten (blåskjell).
Det beskjedne prøvematerialet gir ikke grunnlag for en generell advarsel/kostholdsråd for filet av 
torsk og flyndre. For torsk og flyndre med størrelser som inngår i denne undersøkelsen gir det 
likevel en indikasjon på hvilke forurensinger som er i Horten indre havn. Det er heller ikke grunnlag 
for advarsel/kostholdsråd for blåskjell, siden overskridelsene er små og de generelle råd som er 
gitt for hele kysten dekker opp mht. høsteplasser.

Bakgrunn for råd om inntaksbegrensinger (kostholdsråd) fra forurensede havner og fjorder
Fisk og sjømat som skal omsettes skal tilfredsstille gjeldende regelverk. Alle de involverte
virksomhetene har ansvar for å fylle kravene i regelverket, herunder også øvre grenseverdier. Alle
virksomheter er underlagt offentlig kontroll (tilsyn) og må legge fram for Mattilsynet hvilke
vurderinger som er gjort og hvilke tiltak som er iverksatt for å oppnå målene om trygge fiske- og
sjømatprodukter. Når det gjelder fisk og skjell som er fangstet til eget bruk, må fisker/konsument
selv ta ansvaret for at maten er trygg.
Mattilsynet har utarbeidet råd om å begrense inntaket av sjømat fra visse forurensede områder 
som en støtte til de som fangster til eget bruk. Det er viktig å bemerke at slike vurderinger ikke er 
basert på innhold av uønskede stoffer alene, men også andelen av fisk og sjømat i det samlede 
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kostholdet. Det er den totale belastningen av uønskede stoffer gjennom kostholdet som har 
betydning for folkehelsen, ikke bare uønskede stoffer fra fisk og sjømat. Mattilsynet legger til grunn 
verdier for tolerable inntak – for eksempel som: Tolerable Weekly Intake(TWI). Slike verdier er 
fastsatt av internasjonale ekspertkomiteer, som for eksempel JECFA og EFSA. Videre har den 
norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) utarbeidet retningslinjer som legges til grunn 
ved vurderingene. 

Mattilsynet har som mål å gi god informasjon til forbrukere, slik at den enkelte kan foreta
gode valg ved selvfangst. I forbindelse med forurensede havner og fjorder, kan Mattilsynet gi råd 
om å begrense inntaket fra disse områdene når:
- funnene overskrider gjeldende grenseverdier, og at inntaket av uønsket stoff er så høyt at det 

bidrar vesentlig til totalinntaket, samtidig som totalinntaket av uønsket stoff nærmer seg eller 
overskrider tolerabelt inntak. Dette gjelder ikke bare for selvfangst, men også for lovlig omsatte 
næringsmidler som kan bidrar med uønskete stoffer.

Mattilsynet har selv svært liten aktivitet knyttet til analyser av uønskede stoffer i forurensede
havner og fjorder. Mattilsynet kan likevel ikke unnlate å reagere når det foreligger analysedata som 
er produsert i forbindelse med for eksempel miljøovervåking, og når dataene viser høye nivå som 
kan påvirke folkehelsen ved inntak. Miljømyndighetene (Miljødirektoratet) har etablert et system for
tilstandsklassifisering av miljøkvalitet i havner, fjorder og kystfarvann. De stoffene som er valgt ut,
og som inngår i verdiene og hvilke nivåer som benyttes ved klassifiseringen, samsvarer ikke med 
de stoffene og de øvre grenseverdier og tolerable inntaksverdier som er etablert for å sikre 
helsemessig trygg fiske- og sjømatprodukter. Matmyndighetene har ikke utarbeidet et tilsvarende
klassifiseringssystem, og videre er regelverk knyttet til øvre grenseverdier i stadig endring. Det er
derfor en stor utfordring for Mattilsynet å kunne vurdere data som er innhentet i forbindelse med,
eller overvåking av, miljøtilstanden. Mattilsynet kan ikke gjøre noen vurdering av mattrygghet
basert på analyser av vann, sedimenter eller bløtbunnfauna. Det må videre foreligge relevante 
data fra aktuelle næringsmidler.

Gjeldende kostholdsråd for fisk og sjømat, som også har betydning for fisk og sjømat fra
forurensede havner og fjorder:
Generelle råd:

 Blåskjell: Den som skal sanke skjell, må alltid sjekke blåskjellvarselet på grunn av
mulighet for innhold av algegifter.

 O-skjell: Nyren må fjernes på grunn av høyt innhold av kadmium og bly.
 Kamskjell: Kun muskel og gonader bør spises, på grunn av høyt innhold av kadmium
 i innmaten.
 Fiskelever: Lever fra fisk fanget innenfor grunnlinjen bør ikke spises på grunn av

høyt innhold av dioksiner og PCB.

Råd til sårbare grupper:
 Krabbe: Barn og kvinner i fertil alder inkludert gravide, bør ikke spise brun innmat fra 

krabber på grunn av kadmium og organiske miljøgifter.
 Fiskefilet: Gravide og ammende frarådes å spise filet av torsk (mager fisk generelt)

fra områder som er kvikksølvforurenset, når innholdet av kvikksølv overstiger
0,2mg/kg i fisken.

 Området rundt u-båtvraket ved Fedje: Gravide og ammende frarådes, med bakgrunn i
føre-var-prinsippet, å spise sjømat fanget i u-båtvrakets umiddelbare nærhet. Dette på
grunn av mulig lekkasje av kvikksølv fra vraket.

 Blåkveite: Gravide og ammende bør ikke spise blåkveite som veier over 3 kg.

Informasjon ved akutt forurensing:
 Det gis råd ved akutte hendelser som for eksempel skipshavari eller store

industriutslipp, der olje og/eller andre stoffer truer sjømattryggheten.

Egenvurdering: 
 Publikum må også selv gjøre vurdering av matens tilstand, spesielt med tanke på 

mikrobiologi. Det er viktig ikke å plukke skjell i nærheten av f. eks. kloakkutslipp,
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og dette er særlig viktig siden ikke all fisk og sjømat varmebehandles eller har svært kort
varmebehandlingstid.

Med hilsen

Lise Torkildsen
seksjonssjef 

Kopi til:

Fiskeri- og kystdepartementet (e-post)
Miljødirektoratet (e-post)
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) (e-post)


