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Presenter
Presentation Notes
Takk fyrir að koma. Gaman að sjá hvað mikill áhugi er fyrir þessu málefni.



Til umfjöllunar

• Framkvæmd eftirlits með 
varnarefnaleifum

• Niðurstöður ársins 2007 – Ávextir og 
grænmeti

• Varnarefni í öðrum matvælum



Varnarefnaleifar
•

 
Varnarefnaleifar eru leifar af 
varnarefnum og umbrots‐, niðurbrots‐
eða myndefnum þeirra. 

•
 

Þær geta verið til staðar í
 

ýmsum 
matvælum en eru ekki leyfilegar yfir 
hámarksgildum skv. reglugerð nr. 
672/2008 um hámarksgildi 
varnarefnaleifa í

 
matvælum og fóðri 

Presenter
Presentation Notes
Elín er búin að segja okkur ýmislegt um varnarefni, en varnarefnaleifar eru 



Löggjöf

• Ný reglugerð 672/2008 um 
varnarefnaleifar í matvælum.

• 121/2004 felld brott
• Samræmd gildi um alla Evrópu
• Efnum með samræmd hámarksgildi 
fjölgar úr 170 í yfir 400

Presenter
Presentation Notes
Reglugerð 121/2004 hefur verið breytt oft á ári síðan hún tók gildi. Hún byggði á tilskipunum evrópusambandsins en nýja reglugerðin er Evrópureglugerð sem tekin er beint upp í öllum aðildarlöndum. Efnum með skilgreind hámarksgildi er fjölgað mikið og það einfaldar málin heilmikið, bæði fyrir framleiðendur og eftirlitsaðila. 
Það voru erfiðleikar í viðskiptum milli landa v/ mismunandi hámarksgilda á þeim efnum sem voru ekki í gömlu tilskipununum. t.d. Cyprodinil, bupirimat því evrópulönd voru með mismunandi gildi fyrir þau efni í reglugerðum sínum.

Ekki er lengur leyft að setja staðbundin hærri hámarksgildi. T.d. Holland m. Cyprodinil.



Hámarksgildi
NOEL – Mesta  magn daglegrar neyslu sem 
veldur ekki eituráhrifum

ADI – Það magn  efnis sem manneskja getur 
neytt daglega alla ævi án áhættu

MRL –
 

Hámarksgildi –
 

mesta  leyfilega 
magn efnis í

 
vöru. Lægst af þessum 

gildum.

Presenter
Presentation Notes
Acceptable daily intake 
No observable adverse effect level  - Mesta magn daglegrar neyslu sem veldur ekki eituráhrifum
ADI reiknað út frá þessu ADI í mesta lagi 1/100 af NOAEL
Maximum residue limit Hámarksgildi. 
Mismunandi fyrir ólík matvæli. Hærra í matvælum með óætu hýði. Lágt eða við greiningarmörk þar sem varnarefni gerir ekki gagn, ekki ástæða til að nota það, eða neysla svo mikil að notkunn gæti valdið skaða.



Verkaskipting
• Mast hefur yfirumsjón með eftirliti með 
varnarefnaleifum

•
 

Matvælaeftirlit Umhverfis og skipulagssviðs 
Reykjavíkurborgar tekur sýni 3‐4 sinnum í
mánuði og sér um samskipti við eftirlitsþola

• Matís ohf. Akureyri skimar fyrir 44 
varnarefnaleifum í sýnunum

• RASFF – Rapid Allert System for Food and Feed 
• Skýrsla til ESA

Presenter
Presentation Notes
Mast gerir sýnatökuáætlun fyrir árið, með tilliti til “tilmæla”  recomendation evrópusambandsins, innflutnings og neyslu og í hvaða matvælum varnarefni hafa greinst síðustu ár. Tekur ákvarðanir um aðgerðir ef leifar mælast yfir hámarksgildum.
MUSR tekur sýni hjá innflytjendum og dreifingaraðillum og sér um samskipti við þá. 
Rannsóknastofa Matís á Akureyri mælir varnarefnaleifar í grænmeti og ávöxtum.
Árlega skilum við ítarlegri skýrslu til eftirlitsstofnunar EFTA um niðurstöður eftirlits okkar.
Að auki fáum við stöðugt tilkynningar um hættuleg matvæli í gegnum RASFF – Rapid Allert System for Food and Feed – En það er viðvörunarkerfi sem öll evrópulönd hafa aðgang að.




Varnarefni greinist í vöru
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Presenter
Presentation Notes
Þó að varnarefni greinist í vöru þýðir það ekki endilega að hún sé keyrð beint á ruslahaugana. 
Niðurstöður eru bornar saman við töflur með hámarksgildum.
Þó vara greinist yfir hámarksgildi þarf að taka tillit til óvissu í mælingu, og breytileika í sýni. Aðgerðamörk eru hámarksgildi að viðbættri mælióvissu. 
Ef vara er yfir hámarksgildi en undir aðgerðamörkum er ekki farið í aðgerðir, en fylgst með næstu sendingum frá sama framleiðanda. Þær fá ekki að fara í dreifingu fyrr en niðurstöður liggja fyrir og sýna að varan sé í lagi.
Ef vara er yfir aðgerðamörkum er dreifing stöðvuð og innflytjanda/framleiðanda boðið uppá endurmælingu, til að staðfesta niðurstöðuna. Um leið er gert áhættumat og ef ástæða er til er varan líka innkölluð úr verslunum. 
Þegar niðurstöður endurtekningasýna liggja fyrir er ákvörðun tekin um eyðingu vörunnar. Fylgst með næstu sendingum framleiðanda.
Hámarksgildi eru ekki öll til að verja heilsu neytenda, heldur líka til að veita framleiðendum aðhald. Að þeir noti ekki óþarflega mikið af efnum, og hafi þar með slæm áhrif á umhverfi líka. Ef hættumörk fyrir neyslu eru hærri en hvað nauðsynlegt er að nota til að efnin virki, er lægra gildið notað sem hámarksgildi.



Grænmeti og ávextir

Erlend framleiðsla
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Yfir hámarksgildum Undir hámarksgildum Engin varnarefni

Íslensk framleiðsla
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Presenter
Presentation Notes
Árið 2007 voru tekin 304 sýni af ávöxtum og grænmeti.
Af sýnunum 304 greindust 170 (56%) án varnarefna, 122 með varnarefni við eða undir hámarksgildum og 10 sýnanna með leifar af varnarefnum yfir hámarksgildum.
Hér er niðurstöðum skipt upp í íslenska og erlenda framleiðslu. 
8% af íslenskum sýnum innihéldu eitthvert þeirra efna sem skimað er fyrir. Ekkert sýni innihélt varnarefnaleifar yfir hámarksgildum.
57% erlendra sýna innihéldu eitt eða fleirri af þeim efnum sem skimað er fyrir undir hámarksgildum. 4% voru yfir hámarksgildum. 





Innflutt grænmeti og ávextir

Frá ríkjum innan EES
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Yfir hámarksgildum Undir hámarksgildum Engin varnarefni

Frá ríkjum utan EES
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Yfir hámarksgildum Undir hámarksgildum Engin varnarefni

Presenter
Presentation Notes
146 sýni voru frá Evrópulöndum öðrum en Íslandi, 79 frá löndum utan Evrópu. 
Það greindust varnarefnaleifar í mun hærra hlutfalli af sýnum frá löndum utan EES



Ávextir
Fjöldi sýna af ávöxtum
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Presenter
Presentation Notes
Engin sýni voru tekin af íslenskum ávöxtum.
Varnarefni greindust í einhverju magni í öllum sýnum af sítrusávöxtum... Nema Lime. Samt bara 2 sýni yfir hámarksgildum. 
Jarðarberin eru öll erlend. Efnin sem greindust oftast í þeim eru Bupirimat og Cyprodinil og með nýrri reglugerð eru þau núna bæði leyfð í því magni sem þau greindust í þessum sýnum. Áður voru þau ekki nefnd í reglugerð og því óleyfileg í minnsta mælanlega magni. Sama saga er með vínberin, það var Cyprodinil sem greindist í þeim.



Grænmeti
Fjöldi sýna af grænmeti
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Presentation Notes
Þeta er bæði íslenskt og innflutt grænmeti. Fleirri tegundir, færri sýni af hverri tegund en í ávöxtum. 
Minna  er um að varnarefnaleifar greinist í grænmeti. 
(cyprodinil sem greindist í bæði tómötum og agúrku. Sem eru hvort tveggja erlend sýni)



Efnin sem oftast greindust voru
Ávextir
Imazalil – Sveppalyf
Klórpyrifos – Skord.e
Tíabendasol – Sveppal.
Ortofenylfenol –Sveppal.
Fosalon – Skordýrae.
Iprodion –Sveppal.
Tolyfluanid – Sveppal.
Malation – Skordýrae.
Metidation – Skordýrae.
Cyprodinil – Sveppal.

Grænmeti
Klórótalonyl – Sveppalyf
Klórpyrifos‐metyl – Skord.
Klórfenvinfos – Skord. E.
Cyprodinil – Sveppal.
Metalaxyl – Sveppalyf
Klórpyrifos – Skord.e.
Bifenyl – sveppalyf
Prokymidon – Sveppalyf
Iprodion – Sveppal.
Dimetoat – Skord.e.

Presenter
Presentation Notes
Algengustu efnin eru sveppalyf og skordýraeitur.





Mælingar hófust 1991
Sýnafjöldi 1991-2007
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Presenter
Presentation Notes
Hollustuvernd byrjaði að fylgjast með varnarefnum í ávöxtum og grænmeti árið 1991. 2003 tók Umhverfisstofnun við og árið 2007 færðust mælingar varnarefnaleifa frá UST til Matís ohf. Í janúar 2008 tók Matvælastofnun við málaflokknum af UST.
Svo við skoðum niðurstöðurnar í sögulegu samhengi þá hafa Bæði sýnafjöldi og fjöldi varnarefnaleifa sem skimað er fyrir hefur verið óbreyttur undanfarin ár. Tekin eru 300 sýni og skimað fyrir leifum 44 varnarefna. 





Fjöldi varnarefna í sýni
2000-2007
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Presenter
Presentation Notes
Fjöldi varnarefna í sýni er ansi breytilegur. Sem betur fer er algengast að engin varnarefni greinist í sýnum.
Flest efni greindust í sítrusávöxtum, Eitt sýni innihélt leifar 7 mismunandi vararefna. Það voru mandarínur.




Hlutfall sýna yfir hámarksgildum
1991‐2007
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Presentation Notes
Sveiflur eru miklar í hlutfalli sýna sem greinist yfir hámarksgildum. Árið 2007 greindust 10 sýni yfir hámarksgildum eða 3,3 % sem er í hærri kanntinum. Gulu súlurnar tákna íslensk sýni, og fljótséð að sjaldgæft er að varnarefni greinist yfir hámarksgildum í þeim. 
Síðast mældist íslenskt sýni yfir hámarksgildum árið 2003. 
. 



Samantekt

• Fleirri efni í ávöxtum en grænmeti
• Mest af efnum greindust í sítrusávöxtum. 
• Minna af varnarefnum í íslensku 
grænmeti en erlendu 

• Engin sýni með hættulega miklu magni 
varnarefnaleifa

Presenter
Presentation Notes
Mun meira um varnarefni í ávöxtum en grænmeti. 
Flest efni fundust í sítrusávöxtum. En þau eru fjarlægð að miklu leyti með berkinum fyrir neyslu
Hluti af ástæðunni er íslenska grænmetið, en aðstæður á íslandi eru þannig að það þarf ekki mikið af skordýraeitri.







Varnarefni borin
í

 
jarðveg eða

úðað á
 

plöntur

Dýrafóður
Matjurtir

Ár, lækir, haf, 
grunnvatn

Dýraafurðir,
Kjöt, mjólk, egg

Fiskar og 
sjávarfang

Fólk

Margt berst í matinn



Sérverkefni
• 2002 – Ávaxta‐ og grænmetissafar
• 2003 – Kornvörur 15 sýni engar leifar
• 2004 – Te og Kaffi, 19 sýni leifar í tveimur

– Barnamatur, 11 sýni engar leifar
– Kornvörur, 15sýni engar leifar

• 2005 – Kornvörur  3 af 15 sýnum innihéldu 
varnarefnaleifar undir hámarksgildum

• 2006 – Grænmeti frá Tælandi

Presenter
Presentation Notes
2002 – engar leifar fundust í söfum. 
2004 Te og kaffi 19 sýni 2 með leifar undir MRL, 15 sýni en ekkert í kornvörum, 11 sýni af barnamat engar leifar
2006 – 11 sýni 5 án varnarefnaleifa 5 með leifum yfir hámarksgildum.





Norðurlöndin

• Barnamatur – 30 sýni í Noregi, 40 í Svíþjóð 
engar varnarefnaleifar

• Kjöt, mjólk, hunang ‐ 295 sýni greind í
Danmörk 2006 – engar  varnarefnaleifar

• Kornvörur  ~70% sýna án varnarefnaleifa
• Lífrænt ræktað grænmeti og ávextir  

– nær engar varnarefnaleifar

Presenter
Presentation Notes
Athuga betur lífræn
Nor 106 sýni, 1 innihélt leifar varnarefna, frá Ítalíu.
DK 65 sýni 2 með varnarefnaleifar, bæði frá Ítalíu
 



Varnarefnaleifar í íslenskum matfiski

• Vöktun Matís ohf. 2006
• 10 hópar þrávirkra varnarefna mældir
• Án undantekninga mjög lág gildi í
fiskholdi

• Hærri í fiskimjöli og fóðurlýsi

http://www.matis.is/media/matis/utgafa/Skyrsla_17‐08_net.pdf

Presenter
Presentation Notes
Sjávarútvegsráðuneytið stendur fyrir vöktun á llífríkinu í kringum Ísland sem framkvæmt er af Hafró og Matís ohf. 
Þar eru meðal annars rannsökuð þrávirk varnarefni sem safnast upp í fæðukeðjunni m.a. DDT. 
Mælingar sýna mjög lág gildi í holdi matfisks sem er á borðum íslendinga.
Gildin eru hærri í fiskimjöli og fóðurlýsi.



Að lokum

• Íslendingar borða of lítið 
af ávöxtum og grænmeti

• Þvoið ávexti og grænmeti
• Burstið eða flysjið það 
sem við á

Presenter
Presentation Notes
Íslendingar borða ekki nóg af ávöxtum og grænmeti. Niðurstöður eftirlitsins benda ekki til annars en full ástæða sé til að borða meira af ávöxtum og grænmeti.
Hafið í huga að þvo grænmetið fyrir notkunn, bursta jafnvel, til að ná jarðvegsleifum af og flysja það sem við á. 
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