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Mateksportforskriften 



Tydeliggjøre hvilke krav som stilles til 
næringsaktørene for å få 
utstedt helsesertifikat ved eksport til land 
utenfor EØS området. 

En -1- forskrift for alle regler knyttet til 
utstedelse av helsesertifikater

Ny mateksportforskrift
Hovedformål

Høring 
frist 

1.10.2019

§



• Forskriften retter seg både mot produsenter og eksportører

• Alle som omfattes av forskriften plikter å etablere et 

internkontrollsystem

• Plikt til å gjøre seg kjent med særkrav i mottakerlandet og å 

etterleve særkrav

• Regler for Mattilsynets behandling av søknad om helsesertifikat

• Mattilsynet kan utstede andre sertifikater ved behov dersom det 

etterspørres av myndighet i mottakerlandet

• Regler for Mattilsynets rett til å tilbakekalle helsesertifikater og å 

avslå en søknad om helsesertifikat

• Retur av helsesertifikater som ikke brukes

Hovedpunkter



• Positivt med en forskrift som samler alle bestemmelser 

for eksport av animalske produkter til tredjeland

• Positivt at både ansvar og rettigheter tydeliggjøres

• Positivt at det stilles krav til eksportør

• Positivt at det ikke kreves kontroll av hvert eksportparti og 

at det baseres på egenerklæringer fra eksportør der det 

attesteres for krav utover gjeldende norsk regelverk.

Vurdering



Uklart hvor omfattende Mattilsynet ansvar er for å bekrefter 
at krav er oppfylt for varene som eksporteres.

• Bør kun gjelde krav som er nevnt i sertifikatet og som er 
fremforhandlet mellom Norge og importlandet. 

Det vises til andre lands tillit til norske myndigheter og 
virksomheter. Det er uklart hva som ligger i formuleringen 
'andre land har tillit til’ og hva det innebærer.

• Tillit til et effektivt sertifikatsystem bør være basert på 
internasjonalt anerkjent praksis for handel, og ikke 
vilkårlighet fra importlandet.

Vurdering



Forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og 
fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår ble fastsatt 
31. 8. 2018. 

Tas inn i mateksportforskrift- ikke på høring

• Må kunne dokumentere at produktet er i samsvar med 
mottakerlandets krav/regler

• Må holdes adskilt fra produkter som skal omsettes på 
EØS-markedet. 

• Må ha rutiner for å sikre at produktet faktisk eksporteres til 
mottakerlandet

• Må melde til Mattilsynet før oppstart av produksjonen

Eksport - non konform produksjon



Matsvinn i Norge skal halveres innen
2030

Salmar AS, Salmon Brands, Lerøy 
Seafood Group AS, Pelagia AS, Insula
AS pg Domstein Sjømat AS har forpliktet 
seg til å bidra.

Sjømat har lavt miljømessig fotavtrykk
og er klimavennlig

Mindre matsvinn = bedre klima!



FHF «Matsvinnsprosjekt» i regi av SINTEF

Anlegg/Selskap Type Sted

Lerøy Norway Seafoods Båtsfjord Hvitfisk – mottak og foredling Båtsfjord

Båtsfjordbruket - Insula Hvitfisk – mottak og foredling Båtsfjord

Innovamar - Salmar Laks - slakteri og foredling Frøya

Lerøy Midt Laks - slakteri og foredling Hitra

Lerøy Fossen Laks – slakteri, foredling og røykeri Osterøy

Pelagia Egersund Seafood Pelagisk – mottak Egersund

Insula ProduksjonAS Sjømatprodukter, røykeri Leknes

Sjømathuset - Lerøy Seafood Group Sjømatprodukter Oslo
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Matsvinn i fiskeslakterier, fiskemottak og foredlingsbedrifter. 





Matsvinn i sjømatindustrien ligger godt under 
4 - 5%. 

Tiltak for reduksjon av matsvinn:
• Bedre styring i produksjonen
• Nye emballasjeløsninger 
• riktig bruk av holdbarhetsmerking

FHF «Matsvinnsprosjekt» i regi av SINTEF



Sjømat og bærekraftig kosthold


