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Hei! 
Beklager sent svar grunnet ferie. 
Jeg har nylig overtatt som prosjektleder i allergenprosjektet da Gyrd O. Gjevestad er i permisjon. 
Jeg har fått oversendt din mail og takker for nyttig informasjon. 
Noen av dine spørsmål vil være en del av prosjektet og vil bli diskutert videre der. 
  
Vi viser og til våre nettsider http://www.mattilsynet.no/mat/merking/allergener 
  
Forskjellen på ingrediensmerking og spormerking: 
Ingrediensmerking er merking av de stoffene som inngår i produktenes resept/oppskrift – altså stoffer 
eller ingredienser som tilsettes med hensikt. Spormerking er merking av stoffer som utilsiktet finnes i 
produktet – altså en forurensning.Spormerking er en frivillig merking. 
Det finnes ingen grenseverdier for når man kan merke med ”kan inneholde spor av” da dette vil variere 
for de ulike ingredisenser. 
Det er utviklet en del ulike målemetoder og tester for allergener i et produkt. Det beste er å spørre de 
aktuelle firmaene om hvordan deres produkter fungerer. 
  
Alle typene advarselsmerking er et forsøk fra bedriften på å informere forbruker om en mulig 
forurensningsfare. Det hadde nok vært enklere for forbruker om bedriftene var blitt enige om å bruke 
en type advarselsmerking når det gjelder spormerking. Derfor har man bl.a. oppfordret bransjen til å 
utarbeide retningslinjer for bruk av spormerking. 
  
Vedrørende import: 
Norske importører har et selvstendig ansvar for å sikre at produktene de importerer er i 
overensstemmelser med det norske regelverket. Dette innebærer bl.a. at de må stille krav til sine 
leverandører. 
Hvordan de utfører dette vil bl.a. være en del av prosjektet. 

Mattilsynet har hatt samarbeid med bransjen (representert ved NHO Mat og drikke) og forbrukerne 
(representerte ved Norges Astma- og allergiforbund), i planleggingsfasen av prosjektet. 

Tilsynet i prosjektet har startet opp og rapport med resultater fra prosjektet er ventet ferdigstilt i løpet 
av februar 2012. 

Vi takker for din henvendelse og kommer tilbake dersom vi har noen spørsmål videre. 

  
Med hilsen 
Siri B. Svinddal 
Rådgiver 
  
Mattilsynet, hovedkontoret, omsetning til forbruker 
Sentralbord: 23216800/Direkte: 64944355 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 
Informasjon om regelverk og forbrukerstoff: 
www.mattilsynet.no 
www.matportalen.no 
www.regelhjelp.no 
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