
Kære Mattilsynet, 
 
 Dansk fiskeindustri har en meget stor årlig import af opdrættede lakseprodukter fra Norge, og vi er dermed direkte 
berørt af den norske kvalitetsforskriften § 17, hvor Mattilsynet nu foreslår en ændring/præcisering, således at oppdrettet 
fisk skal sorteres innenlands. Danish Seafood Association vil dermed gøre opmærksom på, at et krav om, at laksen skal 
sorteres og fejlrettes innelands i Norge, vil give norsk laksenæring en uberettiget - og efter vores opfattelse - ulovlig 
fordel, der strider mod EØS-aftalen. Vi (Danish Seafood Association) har 1. oktober 2018 bedt 
EFTA-Tilsynsmyndigheden vurdere forskriftens medholdelighed med EØS-regelværket, og forskriften såvel som den 
foreslåede ændring bør alene ved dens indhold forudanmeldes til EFTA-Overvågningsmyndigheden, hvilket vi forstår 
ikke er sket - hverken da forskriften oprindeligt blev vedtaget - eller i forbindelse med den foreslåede præcisering. 
Omdømme-begrundelsen kan vi ikke se dokumenteret: Sortering og fejlretning kan ske fuldt forsvarligt på danske og 
EU-bedrifter, eftersom vi er underlagt samme hygiejnestandarder for fødevaresikkerhed, og danske virksomheder har 
en usvækket interesse i at bevare omdømmet for norsk opdrætslaks, hvis dette skulle være begrundelsen. § 17 strider 
mod EØS-aftalens indhold om fødevaresikkerhed og lige konkurrencevilkår. Efter aftalen forpligtes hver part - herunder 
Norge - sig til at sikre den frie bevægelighed for varer og tjenester. Der er ingen saglig og objektiv begrundelse for 
kravet om innenlands sortering og fejlretning. Vi afventer EFTA-Overvågningsmyndighedens afgørelse, og vi finder, at 
alle forhold i denne sag taler for, at norske myndigheder bør afvente afgørelse eller udtalelse fra 
EFTA-Overvågningsmyndigheden. Vi finder det stærkt kritisabelt, at Mattilsynet ikke i det mindste har anmeldt den 
foreslåede præcisering/ændring til Overvågningsmyndigheden. Når den prisbilligere produktionslaks er sorteret og 
fejlrettet i Norge, kan fileterne fra fiskene frit sælges i Danmark/EU, hvor de på unfair vilkår konkurrerer med fileter med 
højere kostpris - baseret på laks fra højere kvalitetskategorier - herunder superior laks. Denne ulige konkurrence foregår 
på alverdens markeder verden rundt - ikke blot i EU. Med den foreslåede præcisering af kvalitetsforskriftens § 17 bliver 
overensstemmelsen med mål og bogstav i EØS-regelværket blot endnu mere udtalt og klar, og vi anmoder Mattilsynet 
om at trække forslaget tilbage. EFTA-Overvågningsmyndigheden bør under alle omstændigheder først udtale sig. Vi 
ønsker de bedste erhvervsvilkår for norsk og dansk lakseindustri - en stor industri som i høj grad er tæt integreret via 
markedet - men det skal ske på fair, lige og rimelige vilkår. Fiskekvalitetsforskriften lever ikke op til dette grundvilkår - og 
slet ikke med den foreslåede ændring/præcisering. Vi beder Mattilynet om at § 17 ændres eller helt ophæves - den er 
efter vores opfattelse helt ubegrundet. 
 Med venlig hilsen 
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