
Grenseverdier er et omdiskutert mål for helseeffekter 

De 14 forfatterne bak artikkelen inkluderer to norske fra HI/Nifes1. De skriver at fisk er en hovedkilde 

for å transportere miljøforurensning til mennesker via maten. Som eksempel nevner de at i Belgia er 

fisk ansvarlig for halvparten av det daglige inntaket av PCB, og er en viktig kilde for dioksin-inntaket i 

Norge, Sverige og Italia. Artikkelen har referanser til kilder som dokumenterer dette. De skriver 

videre at noen studier viser at innholdet av POPer er høyere i oppdrettsfisk enn i tilsvarende villfisk, 

mens en norsk studie som sammenlignet oppdrettslaks med villaks fant høyere nivå i villaksen2. 

Prøvene som viser dette ble tatt i 2012. Ulike studier av ulike arter har altså motsatte konklusjoner. 

Det som imidlertid er sikkert, er at et stort antall studier har vist at dioksiner og dioksinlignende PCB i 

fiskefôret overføres til fisken som spiser det. All mat, og ikke bare fisk, inneholder små mengder 

forurensning. Derfor har myndighetene i alle land innført grenseverdier (Maximum Residue Limits) 

for mengden av hvert enkelt fremmedstoff som ansees trygt. Alle studier av norsk laks tyder på at vi 

ligger langt under disse grenseverdiene. Derfor vil ikke norske fiskefôrprodusenter rense 

fôringrediensene, og oppdretterne etterspør ikke renset fôr.  

Men utfordringen er ikke å holde seg på riktig side av grenseverdiene. Poenget er forbrukernes 

skepsis til den såkalte cocktail-effekten, som betyr effekten av summen av alt vi får i oss. 

Oppdrettslaksens omdømme rammes av ondskapsfulle kampanjer i regi av folk som Dan Staniford og 

Kurt Oddekalv, som påstår at oppdrettslaks er giftig. Oppdrettsnæringens svar har vært å tie dem i 

hjel. Det har ikke hjulpet, for journalister på jakt etter alarmisme gir dem spalteplass gang på gang. 

Og de får delvis støtte fra forskere som mer moderat hevder at gravide ikke bør spise laks mer enn 1 

gang i uken. Langtidseffekten av gjentakelser av budskapet er at det sniker seg inn i folks 

(under)bevissthet.  

Nå er det altså kinesiske forskere som leverer et kunnskapsgrunnlag for at kinesiske myndigheter kan 

innføre boikott av norsk oppdrettslaks, selv om grenseverdiene er på den trygge siden. Hittil har 

kinesiske myndigheter nøyd seg med å kontrollere hygiene og sykdomsstatus. Nå er det folkehelsa 

som kan bli argumentet. Det er tid for handling. 

Hva var det studien fant ut? 

Den kinesiske studien sammenlignet effekten av å fôre fisk med råolje og renset olje fra ansjos fisket i 

Bohaisjøen og Gulehavet. Forsøksfisken var niltilapia, en altetende fisk med lavt fettinnhold, og 

yellow catfish, en karnivor fisk med høyt fettinnhold. Det vitenskapelige navnet på yellow catfish er 

Tachysurus fulvidraco, som muligens kan kalles gulhodemalle på norsk. 

Forskerne målte innholdet av dioksiner, PCB, DDT og noen tungmetaller i ansjosen, råoljen og renset 

olje, i fôringrediensene, vannet oppdrettsfisken gikk i, og i filleten av oppdrettsfisken. 

Hovedresultatene var  

1. Forskjellen i POP-konsentrasjonen mellom råolje og renset olje ble overført til fiskefilletene. 
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2. 1,3-5,2% av POPene i oljen ble overført til fiskefilletene. 

3. Bruken av råolje i fiskefôr representerer en helserisiko for forbrukerne.   

Figurene nedenfor viser området der ansjosen ble fisket, og oppsettet av forsøket. Figuren er mer 

eller mindre selvforklarende. Crude fish oil (CFO) er fiskeolje slik den vanligvis blir framstilt. CFO ble 

deretter renset ved to forskjellige fabrikker til Refined fish oil (RFO). Det var ubetydelige forskjeller 

mellom fabrikkene, som begge fjernet ca 80% av dioksinene, 30% av PCBene, 94% av arsen (As) og 

mer enn 99% av bly. Derimot var DDT-konsentrasjonen omtrent den samme i rå og renset olje. POP 

og PCB var omtrent 10 ganger høyere i råoljen enn i ansjosen, mens DDT var 4 ganger ganger høyere, 

og As og Pb omtrent den samme. Tradisjonell fiskeoljeproduksjon oppkonsentrerer altså 

fremmedstoffene fra ansjosen til fôrmiddelet. 

 

 

 

Det ble funnet en artsforskjell med hensyn til graden av deponering av fremmedstoff fra fôret i 

oppdrettsfisken. PCB hadde omtrent samme deponeringsgrad hos de to artene (2,6-2,7%), mens 

dioksindeponeringen var 4,8% hos niltilapia og 1,8% hos yellow catfish. Det er altså ikke en enkel og 

direkte proporsjonalitet mellom fremmedstoff i fôret, det som deponeres i fisken, og muligens det 

som overføres til mennesker som spiser fisken. Her må det forskes mer, og i Norge med spesielt 

fokus på atlantisk laks.   



Helserisiko 

Forskerne brukte amerikanske 

helsemyndigheters metode for å kvantifisere 

helserisiko med hensyn til kreftfare 

(carcinogenic) og fare for andre skader (non-

carcinogenic). Resultatet er vist i figuren 

nedenfor, der risiko er vurdert for voksne og 

barn. CFO1 og CFO2 viser til de to fabrikkene 

som foresto rensingen av fiskeoljen, RFO er 

renset olje, all indikerer at det er forutsatt at 

100% av fremmedstoffet blir tatt opp i 

menneskekroppen, og bioavailability viser 

hvor mye som faktisk blir tatt opp i kroppen. 

I figur E nederst er grenseverdien 1 markert 

med en rød strek (HRs=1: health risks).  

HR-verdiene som ble målt i dette forsøket 

var altså veldig mye mindre enn USFDA-

anbefalingene, unntatt for DDT, som lå helt i 

grenseland. Fôrprodusenter og 

fiskeoppdrettere har sitt på det tørre, når de 

sier at laks er sunn og helsebringende mat, 

forutsatt at grenseverdiene er korrekte. Men 

poenget er altså at vi går glipp av muligheten 

til å markedsføre norsk laks som den reneste 

sjømaten som finnes. 

Dagens fiskefôr   

Hva er egentlig dagens tilstand for norsk 

laksefôr og oppdrettslaks? Det korte svaret 

er god. Det beste svaret er det kan bli bedre. 

I dag er rundt 70 prosent av ingrediensene i 

vekstfôr til laks plantefôrmiddel. Ifølge HIs 

risikorapport (2018-utgaven3) var utslippet 

av fekalier tidligere 11-15% av fôrmengden 

(se s.100). Den stadig økende andelen av 

planteråstoff i fôret har ført til redusert 

fordøyelighet, slik at fekaliene i dag utgjør i 

underkant av 30% av fôrmengden (en 

fordobling). 

Det er nå nye uønskete fremmedstoff i 

fiskefôret som har opphav i plantefôrmiddel. 

Risiko for rester av sprøytemidler har blitt 
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påpekt som en mulig risikofaktor, i likhet med sporelementer av metaller som arsen, kadmium, 

kvikksølv og bly.  

Fiskefôr inneholder en del stoffer som ikke tas effektivt opp av fisken, men slippes ut i miljøet. 

HI/Nifes (Nifes = Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) undersøker om elementer i 

fôret tas opp i stor eller liten grad av fisken. Enkelte metaller, som for eksempel kadmium og kobber 

tas i liten grad opp i fisk, men går gjennom fiskens tarm og slippes ut til miljøet. Når grenseverdier 

blir bestemt, tas det hensyn til hvor mye av stoffet som slippes ut i miljøet. Det er selvfølgelig et 

poeng at utslipp av fiskeavføring og spillfôr ikke skal være en miljøbelastning. 

Kontroll og overvåkning av fiskefôr 

Regelverket for produksjon av husdyrfôr håndheves av Mattilsynet, og er beskrevet her: 

https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/for/fremmedstoffer_i_for.5563  

På oppdrag av Mattilsynet er HI/Nifes ansvarlig for det årlig overvåkings- og kartleggingsprogrammet 

«Program for overvåking av fiskefôr». Programmet har som målsetting å overvåke og beskrive 

tilstanden på fôrområdet for innhold av uønskede stoffer og næringsstoffer i fiskefôr (fullfôr) og 

ingredienser (fôrmidler) som benyttes i fiskefôrproduksjonen i Norge. Rapporten for 2016 (publisert i 

2017) finnes her: https://www.nifes.no/wp-content/uploads/2017/06/forrapport2017.pdf. Det 

følgende er et utdrag av rapportens konklusjon, der de 4 overskridelsene som ble funnet i 140 prøver 

beskrives: 

«Bakterier i familien Enterobacteriaceae ble påvist over grenseverdi i to prøver av fiskemel og 

Salmonella ble påvist i et fullfôr. Det ble varslet om overskridelse av grenseverdien for total arsen i et 

fullfôr som inneholdt 11 mg total arsen/kg. Grenseverdien for total arsen i fullfôr er 10 mg/kg. Det var 

et fullfôr som var over grenseverdi for sum antioksidanter og denne prøven hadde en verdi på 161 

mg/kg. Det er etablert grenseverdier for summen av EQ, BHT og BHA i fullfôr til fisk på maksimum 

150 mg/kg fôr. Bortsett fra dette, viser resultatene for 2016 ingen overskridelser i fullfôr og fôrmidler 

for uønskede stoffer.»    

De fleste potensielt skadelige og derfor uønskete substanser forekom i konsentrasjoner på mindre 

enn en tiendepart av grenseverdiene. På sin hjemmeside (https://nifes.hi.no/forskningstema/trygg-

sjomat/) har HI/Nifes ført opp følgende stoff som uønsket i sjømat: arsen, kadmium, kvikksølv, bly, 

BHT, BHA, ethoxyquin, brommerte flammehemmere og dioksiner. NIFES har en database med 

informasjon om målinger av disse stoffene i villfisk og oppdrettsfisk. I 2016 ble det analysert 13.415 

prøver av oppdrettslaks, og det ble ikke funnet overskridelser av grenseverdier.  

For villfisken var det verre, med overskridelser av grenseverdier for kvikksølv og POPer for flere 

arter4. Brosme lå dårligst an, og etter brosme var rekkefølgen på artene rangert etter gjennomsnittlig 

kvikksølvkonsentrasjon i filet som følger: lysing > lange > snabeluer > vanlig uer = lyr > hvitting = 

skjellbrosme = gråsteinbit > torsk > hyse > flekksteinbit > blåsteinbit. Gjennomsnittskonsentrasjonen 

av dioksiner og dioksinlignende PCB i lever var aller høyest i blålange med 74 ng TE/kg våtvekt, 

deretter fulgte lyr > torsk > hvitting > hågjel > lange > brosme > skjellbrosme > hyse > snabeluer 

>lysing > vanlig uer = havmus > blåsteinbit > flekksteinbit > gråsteinbit.  

På oppdrag fra Mattilsynet undersøkte HI/Nifes innholdet av dioksiner og dioksinlignende PCB i 

torskelever fra 15 havner og fjorder. 11 av disse ligger mellom Tønsberg og Karmsundet. I tillegg ble 

Svolvær, Narvik, Hammerfest og Honningsvåg undersøkt. Med unntak av Honningsvåg, var det ingen 

av områdene som hadde gjennomsnittsnivåer av sum dioksiner og dioksinlignende PCB i torskelever 
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som var under den fastsatte øvre grenseverdi for sum dioksiner og dioksinlignende PCB på 25 ng 

TE/kg våtvekt. Mattilsynet fraråder derfor konsum av torskelever fra selvfisket torsk i 14 av de 15 

havnene.  

Oppdrett er ikke årsak til at forurensningen kommer inn i villfisken 

Måltall for konsentrasjoner i kroppsvev sier ingenting om kildene til fremmedstoff. En myte som 

vedlikeholdes av enkelte fiskere og miljøaktivister er at mye kommer fra spillfôr og utslipp fra 

oppdrettsanlegg. Dette stemmer ikke. 

Ifølge HIs risikorapport viste flere studier av såkalt pellet-sei at innholdet av miljøgifter i sei fanget 

ved oppdrettsanlegg i Masfjorden (og som hadde spist laksefôr) var vesentlig mindre enn i sei fanget 

på kontrollokaliteter langt unna oppdrettsanlegg (og som ikke hadde spist pellets).  

Det er gjort en tilsvarende undersøkelse av hvordan spillfôr påvirker sei som beiter på pellet ved 

oppdrettsanlegg i Sør-Trøndelag sammenlignet med sei fanget på en kontrollstasjon 25 km unna5. 

Analysen omfattet et stort antall sporstoff. Tabellen nedenfor er et utdrag av tabell 3 i artikkelen, og 

viser gjennomsnittlig innhold av de 4 metallene på HI/Nifes sin liste over fystoff. Analysen ble utført 

på lever og muskel. Kolonnene Anlegg angir verdier for sei fisket i nærheten av anlegg. ND betyr ikke 

påvist (not detected). 
 

Lever (ppb) Muskel (ppb) 
 

Kontroll Anlegg Kontroll Anlegg 

Arsen 19,48 4,92 22,73 7,18 

Kadmium 0,68 0,11 0,006 0,011 

Kvikksølv 0,04 ND 0,71 0,16 

Bly 0,28 0,21 0,16 0,13 

 

Undersøkelsene viser at det var høyere innhold av uønskete fremmedstoff på kontrollokalitetene enn 

i såkalt pelletsei fisket nær anlegg. Resultatene tyder på at det er de generelle bakgrunnsnivåene av 

tungt nedbrytbare organiske fremmedstoff som er den viktigste årsaken til nivåene av organiske 

miljøgifter og tungmetaller i villfisk, og ikke fôrspill eller annen påvirkning fra oppdrettsanlegg. 

Innholdet av POPer i oppdrettslaks har blitt mindre i perioden 2006 til 2016 

La oss se nærmere på hvor uønskete fremmedstoff i fiskefôret og dermed i oppdrettsfisken kommer 

fra. 

Marine råvarer er hovedkilden til arsen i fullfôr. Aktuelle arter for fiskeolje som kolmule og øyepål 

inneholder mer arsen enn lodde og tobis. Innholdet av As er 2-3 ganger høyere i sei og lodde enn i 

oppdrettslaks. Tidligere var blyholdig bensin en stor kilde til bly i miljøet. I dag er blyholdig 

ammunisjon den viktigste utslippskilden, men de siste ti årene er totalutslippene av bly redusert med 

omtrent 80 prosent. Kadmium forekommer naturlig i jordsmonnet, og har vært brukt i en rekke 
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industrielle prosesser, blant annet i batterier og til gruvedrift, og for å verne stål mot rust. Kadmium 

blir transportert både med vann og luft, og det blir tilført det marine miljø via elver. De siste 30 årene 

har det vært en reduksjon i kadmiumutslipp i Norge på cirka 95 prosent. I Europa er den viktigste 

kilden til kadmium kornprodukter og grønnsaker. Kadmium tas i liten grad opp i fisk, men kan 

akkumuleres i skalldyr. Kvikksølv finnes i naturen og kan komme fra kilder som vulkanutbrudd eller 

utgassing. Menneskelig aktivitet som gruvedrift og industri fører også til utslipp av kvikksølv. Utslipp 

av kvikksølv har vært stabilt de siste ti årene. 

Alt tyder på at tilførslene av de mest skadelige metallene til miljøet er i tilbakegang. Det samme 

gjelder bromerte flammehemmere og dioksiner.  

Bromerte flammehemmere er en gruppe på om lag 70 stoff som inneholder det kjemiske 

grunnstoffet brom. De blir brukt i ulike produkter som tekstiler og elektronikk for å hindre at 

produktene begynner å brenne. Enkelte grupper bromerte flammehemmere er mer giftig enn andre, 

og penta-brom-difenyl-eterne (PBDE’ene) er en av disse gruppene. Hvis mennesker får i seg PBDE, 

samler stoffet seg i blod og i brystmelk hos kvinner. Bruken av PBDE har gått ned etter 2006, blant 

annet fordi det er innført et internasjonalt forbud mot PBDE og okta-brom-difenyl-eter (OBDE). 

Heksa-brom-syklododekan (HBCDD) er en annen bromert flammehemmer som ble forbudt i 2013. 

Polyklorerte dibenzodioksiner (PCDD) og polyklorerte dibenzofuraner (PCDF) omtales vanligvis som 

dioksiner og furaner. Begge er organiske miljøgifter som inneholder klor. Polyklorerte bifenyler eller 

PCB er en gruppe industrikjemikalier som ble utviklet på 1920-tallet. PCB ble brukt til blant annet 

transformatorolje, maling og kjøleveske, men ble forbudt i Norge fra 1980. 12 av 209 forskjellige PCB- 

forbindelser kalles for dioksinlignende PCB, fordi de virker på samme måte som dioksiner.  

HI/Nifes gjør målinger av dioksiner og dioksidlignende PCB i oppdrettslaks. Tabellene nedenfor har 

HI/Nifes sin sjømatdatabase som kilde, og viser reduksjon i innholdet i oppdrettslaks i perioden 2006-

2016.   

Dioksin 

Nanogram TE/kg 
Grenseverdi   Gj.snitt Antall analyser 

2016  3,50 0,22 47 

2015 3,50 0,22 140 

2014 3,50 0,24 145 

2013 3,50 0,22 195 

2012 3,50 0,23 132 

2011 4,00 0,33 121 

2010 4,00 0,45 96 

2009 4,00 0,33 102 

2008 4,00 0,30 128 

2007 4,00 0,31 135 

2006 4,00 0,30 40 

 



Dioksinlignende PCB 

Nanogram TE/kg 
Grenseverdi Gj.snitt Antall analyser 

2016 6,50 0,57 47 

2015 6,50 0,52 140 

2014 6,50 0,56 145 

2013 6,50 0,50 195 

2012 6,50 0,52 132 

2011 8,00 0,82 121 

2010 8,00 1,18 96 

2009 8,00 0,96 102 

2008 - 1,09 128 

2007 - 1,23 135 

2006 - 1,33 40 

 

Hovedkilden til dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskefôr er fiskeolje og fiskemel. Årsaken til at 

dioksin og dioksinlignende PCB i oppdrettsfisk er redusert de siste årene er først og fremst en økende 

utbytting av fiskeolje og fiskemel med planteråvarer.  

Morgenbladet med sleivspark om ethoxyquin.  

Gruppen BHT, BHA og ethoxyquin er antioksidanter som tilsettes ingredienser i fiskefôret. BHT 

(butylhydroksytoluen) og BHA (butylhydroksyanisol) er syntetiske antioksidanter som primært 

tilsettes i fiskeolje for å begrense harskning av fettet. Vi som har vært med en stund husker at harskt 

fiskefôr kunne føre til stor dødelighet på yngelen i klekkeriene på 1970- og 80-tallet, og at laksen i 

merdene ikke kunne fôres med tørrfôr i kaldt sjøvann. Antioksidantene fikset problemene. 

I sjømat finnes disse antioksidantene kun i oppdrettsfisk som har fått fôr med disse stoffene, og de 

forekommer i svært lave nivå. Det er ikke påvist negative effekter av BHT eller BHA hos mennesker, 

men rottestudier har vist at stoffene kan være kreftfremkallende ved inntak av høye doser. 

Ethoxyquin (EQ) er en syntetisk antioksidant som er påbudt å tilsette i fiskemelet for å hindre 

eksplosjon av fiskemelet under sjøtransport og lagring. Fôringsforsøk har vist at ethoxyquin i noen 

grad overføres fra fôret til fileten. EQ er ikke et tillatt tilsetningsstoff i mat i EU, men er tillatt i fôr til 

husdyr. I en nylig risikovurdering uttalte det europeiske mattrygghetsorganet EFSA at det er 

manglende kunnskap med hensyn til trygg bruk av EQ. Det gjennomføres for tiden prosjekt for å tette 

kunnskapshullene for laks som ble påpekt i EFSAs risikovurdering av EQ. Ethoxyquin finnes ikke i 

villfisk, men finnes altså i små mengder i oppdrettsfisk. EQ er påvist i kjøtt og egg, der det 

sannsynligvis skriver seg fra fôret. Det brukes også som antioksidant i krydder og vitaminblandinger. 

Da er det snakk om direkte tilsetning i mat, som er ulovlig. 

Morgenbladet publiserte i april 2018 et oppslag om EQ. Hensikten var å avsløre at 

oppdrettsnæringen prøver å påvirke forskere til å la være å publisere kritisk om EQ i oppdrettslaksen. 

Artikkelforfatterne Simen Sætre og Kjetil Østli ønsket selv ikke å fokusere på at fiskemelprodusenter 



er lovpålagt å tilsette EQ til fiskemel. Det viser seg nemlig at sjøfolk foretrekker å ikke seile med last 

som kan selvantenne og eksplodere.  

Alternativet til EQ er BHT, som eventuelt må tilsettes i mye større mengder. Effekten kan bli verre.   

Konklusjon 

Alle ting tyder på at uønskete fremmedstoff i oppdrettslaks forekommer i svært små mengder, og er 

langt under grenseverdiene som myndighetene i ulike land opererer med. Sammenlignet med villfisk 

fanget i norske farvann kommer oppdrettslaksen godt ut. Imidlertid er innslaget av fiskeolje i fiskefôr 

en kilde til utrygghet hos forbrukerne. Ettersom fiskeolje kan renses for uønskete fremmedstoff, bør 

oppdrettsnæringen ta initiativ til at dette blir en universell praksis for produksjon av laksefôr. Dette 

vil være en investering i oppdrettslaksens omdømme. Verdien av dette vil på sikt langt overstige den 

ekstra kostnaden med rensing. Tiltaket vil dessuten forebygge handelspolitiske aksjoner begrunnet 

med mattrygghet og folkehelse. 


