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HØRINGSSVAR: FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM 
KVALITET PÅ FISK OG FISKEVARER 
(FISKEKVALITETSFORSKRIFTEN) 
  
Norsk Industri viser til forslaget om endring i Fiskekvalitetsforskriften datert 
31.01.2019.  
 
Norsk Industri vil innledningsvis etterlyse den helhetlige revisjonen av forskrift om 
kvalitet på fisk og fiskevarer. Mattilsynet fikk i 2017 oppdrag fra Nærings- og 
Fiskeridepartementet (NFD) om å gjennomgå dagens forskrift, og Mattilsynets 
utkast til høring ble sendt NFD 29.mai 2018.  
 
Revisjonen til Mattilsynet tok utgangspunkt i oppdatert kunnskap, erfaringer fra 
tilsyn og kjente utfordringer. Mattilsynets forslag til ny forskrift var også tilpasset 
nytt regelverk for mateksport, og det var mål om at forskriften skulle være enklere, 
mer brukervennlig og lett tilgjengelig for brukerne. En slik forenklet og mer 
oppdatert forskrift burde etter Norsk Industri sitt syn også være i Nærings- og 
Fiskeridepartementets interesse. Norsk Industri synes det er uheldig at den varslede 
helhetlige revisjonen nå ser ut til å utsettes ytterligere, grunnet politiske hensyn 
knyttet til enkeltelementer i forskriften.  
 
Hovedformålet med endringsforslaget, som er sendt ut på vegne av Nærings- og 
Fiskeridepartementet, er å presisere at oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik 
at fisk med sår, misdannelser, grove behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil 
(produksjonsfisk) ikke omsettes til humant konsum før den, vha. dertil egnet utstyr, 
er feilrettet. Alternativt kan fisken benyttes til produksjon av marine produkter slik 
som fiskemel, fiskeolje og tran. 
 
Endringsforslaget innebærer i realiteten at bruk av slaktebåt, hvor fisken slaktes om 
bord på vei til mottaks- eller prosesseringsanlegg i utlandet, ikke blir mulig med 
mindre produksjonsfisken blir sortert ut og overført til et innenlands lakseslakteri 
før båten forlater Norge. Innovasjon blir således forhindret pga. et regelverk som ble 
laget for mange år siden, på en tid hvor det aller meste av fisken ble omsatt hel, og 
ikke som i dag hvor fisken er bearbeidet i en eller annen form før den når kunden i 
utlandet. Eventuelle lyter vil dermed ikke lengre være synlige og utgjør således ingen 
risiko med hensyn til norsk laks sitt kvalitetsomdømme. 
 
Forslaget som nå kommer etter tydelige politiske signaler fra NFD, står også i klar 
motstrid til Mattilsynets faglige anbefaling som ble sendt departementet 29.mai 
2018. I forslaget til ny helhetlig forskrift ble kravet om feilretting og paragraf 17 
omtalt på følgende måte (side 3 og 4): 
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«Gjeldende forskrift § 17 omhandler feilretting, i Norge, av oppdrettet fisk med 
visse feil og mangler før denne omsettes til konsum. Bestemmelsen foreslås fjernet i 
den form den har i dag. Innholdet i bestemmelsen vil ivaretas gjennom at enkelte 
av de omtalte feil og mangler omtales i nytt forskriftsutkast § 12 og også gjennom 
ny § 8 som sier at tradisjonelle kvalitetskrav i markedet skal ivaretas. Næringen 
må følgelig ta ansvar for at det ikke omsettes varer av oppdrettet fisk som 
markedene ikke ønsker.  
 
Feilretting av oppdrettsfisk innenlands er en bestemmelse som ble innført i 
fiskekvalitetsforskriftens versjon fastsatt 14.06.1996. Bestemmelsen er tradisjonelt 
sett på som en omdømmebestemmelse og for å unngå at norsk oppdrettsfisk, med 
feil og mangler, ble dumpet i markedet. Bestemmelsen ble vurdert ved revisjon av 
regelverket i 2013 og videreført. Det har gjennom årene vært flere 
dispensasjonssøknader knyttet til denne bestemmelsen, hvor næringen har ønsket 
å sende oppdrettet fisk med feil og mangler ut av landet for feilretting før 
omsetning. Disse har blitt avslått av Mattilsynet, med begrunnelse at det vil stride 
mot internasjonale forpliktelser og omdømmet for norsk fisk og fiskevarer i 
utlandet.  
 
Siden bestemmelsen ble innført i 1996 har det vært en utvikling i næringen, der 
bl.a. flere selskaper har etablert egne produksjonsvirksomheter utenfor Norge, 
hvor feilretting kan foregå. Vi ser også at næringen utvikles med at det planlegges 
slaktebåter som ønsker å gå direkte til utlandet med oppdrettsfisken. Vi erfarer at 
næringen over tid har utfordret denne bestemmelsen, med ønske om å feilrette 
andre steder enn i Norge.»  
 
Norsk industri støtter Mattilsynets opprinnelige vurdering, og mener at regelverket i 
størst mulig grad bør være tilpasset dagens situasjon og at næringen selv må ta 
ansvaret for at fisk med lyter/forringet kvalitet ikke havner i markedet. Med den 
antatte veksten som kommer i næringen vil det også være et stort behov for å 
overføre en større andel av laksetransporten fra vei til sjø og bane, både for å 
redusere belastningen på veiene og få ned CO2 utslippene. Dette vil være både i 
næringens og samfunnets interesse. 
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