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Vurdering af nye grænseværdier for Malakitgrønt 

EU-kommissionen er kommet med et forslag om at ændre i RPA-forordningen for Malakitgrønt såle-

des, at RPA sænkes fra den nugældende MRPL-værdi på 2,0 µg/kg til 0,5 µg/kg.  

 

Fødevarestyrelsen (FVST) har i den forbindelse bedt DTU Fødevareinstituttet om en vurdering af, om 

det er væsentlige fødevaresikkerhedsmæssige gevinster ved at sænke RPA, og om der er behov for 

den foreslåede sænkning af RPA-værdien.  

 

Vurdering 

Risikoen ved indtag af fisk med et indhold af malakitgrønt på 2,0 µg/kg. Nogle data tyder dog på, at 

malakitgrønt er kræftfremkaldende efter en mekanisme, hvor der ikke er nogen tærskelværdi. Selv et 

relativt lavt indtag vil altså øge kræftrisikoen en lille smule. Derfor er det ønskeligt, at indtaget af stof-

fer, der har denne virkningsmekanisme, er så lavt som muligt.  Hvis grænsen sænkes som foreslået 

fra 2 µg/kg til 0,5 µg/kg, vil det derfor teoretisk kunne sænke kræftrisikoen en lille smule.  

 

Det vurderes dog at være en relativt lille teoretisk risiko, der vil blive formindsket ved de foreslåede 

grænseværdier. Det vurderes derfor, at der ikke er væsentlige fødevaresikkerhedsmæssige gevinster 

ved at sænke RPA for malakitgrønt fra 2 µg/kg til 0,5 µg/kg 
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