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Journal nr. 21/1029745  

Notat 

Til Fødevarestyrelsen 

Vedr. Høring Sante/10626/2021 

Fra DTU Fødevareinstituttet/ bhje/annp/elsn 

Oversigt over gældende MRL og nye forslag til MRL, samt risikovurdering af de foreslåede MRLer 

Pesticid 

ADI (mg/kg 

lgv/dag 

ARfD (mg/kg 

lgv/dag) 

Afgrøder MRL mg/kg 

Gældende 

MRL 

mg/kg 

Forslag 

% af 

ARfD 

Enkelte af-

grøder1 

% af ADI 

alle til-

ladte an-

vendel-

ser
1

børn/voks

ne 

Bemærkninger 

Chlorantrani-

liprol 

ADI=1,56 
ARfD= n.a. 

Tørrede bælgfrugter 0,01* 0,3 n.a. 0,1/0,1 Art. 10. Import tolerance fra USA 

EFSA: data er tilstrækkelige til at fastsætte 

MRL.  
DTU: MRL forslag er OK.  

1) Er taget fra EFSA´s opinions.



Side 2 af 2

I risikovurderingen er brugt EFSA PRIMo vers 2 brugt for ethirimol og vers. 3.1. for de øvrige stoffer. Modellerne inde-

holder kostdata for 27 forbrugergrupper i EU. I tabellen er angivet, hvad det kroniske og akutte indtag udgør af henholds-

vis ADI og ARfD for de enkelte afgrøder. Det angivne tal for ARfD gælder for den forbruger i EU, der har det højeste 

konsum af afgrøden, dvs. det er nødvendigvis ikke for en dansk forbruger. Eksponeringen for en dansk forbruger vil i de 

fleste tilfælde være lavere. Det angivne tal for % af ADI gælder for en dansk forbruger. 

Eksponeringerne er beregnet idet median restindholdet eller MRL er brugt i beregningen. EFSA skriver: Antagelserne der 

anvendes i beregningen er konservative, idet det antages, at alle spiste afgrøder er behandlet med det pågældende pesticid. 

I realiteten er det ikke sandsynligt, at alle afgrøder indeholder restindhold på niveau, der svarer til median restindhold fra 

restforsøg eller indhold svarende til MRL. 

Konklusion 

Da det akutte og det samlede kroniske indtag er mindre end henholdsvis ARfD og ADI for alle stoffer, vurderes de fore-

slåede maksimalgrænseværdier for stoffet alene at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 

DTU Fødevareinstituttet bemærker, at EFSA ikke har foretaget en vurdering af eventuelle kombinationseffekter, idet der 

endnu ikke foreligger en harmoniseret metode til dette. 

I fravær af en harmoniseret metode til vurdering af mulige kombinationseffekter i forbindelse med fastsættelse af maksi-

malgrænseværdier og baseret på nuværende viden, har DTU Fødevareinstituttet foretaget en foreløbig overslagsmæssig 

vurdering af risikoen for eksponeringen af pesticider, hvor der tages højde for kombinationseffekter. 

Ad1 (baseret på Fase 1 med forbrug af ADI mindre end 20 %): På baggrund af en overslagsmæssig vurdering af risikoen 

for eksponering for pesticider, hvor der tages højde for eventuelle kombinationseffekter, vurderes den foreslåede maksi-

malgrænseværdi at udgøre en ubetydelig sundhedsmæssig risiko. 


