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Høringsinnspill til forslag til Mateksportforskriften 

 

Hovedformål med forskriften skal være å tydeliggjøre hvilke krav som stilles for å få utstedt 

eksportsertifikat, hvordan næringsaktører kan søke om å få helsesertifikat samt å lage et system for 

kontroll med helsesertifikater som importlands myndigheter har tillit til. Det har også vært viktig å 

samle regler knyttet til eksport i èn forskrift.  

Innledningsvis vil vi understreke at vi imøteser at Mattilsynet legger til rette for et effektivt 

sertifikatsystem som andre lands myndigheter har tillit til. 

Likevel oppfatter vi at denne forskriften i all hovedsak er tilpasset eksport av partier med 

næringsmidler (fisk og sjømat) og i mindre grad levende dyr og avlsprodukter. På generelt grunnlag 

mener vi det er viktig at denne forskriften samsvarer med de krav som er nedfelt i forskriftene som 

omhandler handel med levende dyr og avlsprodukter og tilhørende instrukser. Kortnavnet 

«Mateksportforskriften» gjør i seg selv heller ikke at virksomheter som eksporterer levende dyr og 

avlsprodukter automatisk vil oppfatte at dette er en forskrift som regulerer deres virksomhet. «Dyr- 

og Mateksportforskriften» ville være et mer dekkende kortnavn på denne forskriften. 

Tillit mellom eksportland og importland er en forutsetning for eksport. Varene skal være trygge og i 

samsvar med importlandets forventninger og Mattilsynet bekrefter dette gjennom sertifikatet. Vår 

erfaring fra kontakt med andre lands veterinærmyndigheter vedrørende eksport av dyr og 

avlsprodukter er at tillit til hvilke krav som gjelder for utstedelse av sertifikatet og hvilke 

kompetansekrav som gjelder for sertifikatutsteder også er av betydning. Ved samhandel med dyr og 

avlsprodukter er krav til sertifikat og sertifikatutsteder nedfelt i egen instruks; «Instruks om 

utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv.» Det er viktig at 

bestemmelser om kompetansekrav til sertifikatusteder tas med i den nye forskriften samt at det evnt 

fremkommmer mer detaljerte krav i egen veileder til forskriften. 

 

Nedenfor noen konkrete innspill og spørsmål til enkelte § i forskriften 

§3 Definisjoner 

f) Egenerklæring – Dokument fylt ut av eksportvirksomheter hvor denne bekrefter overfor Mattilsynet 

at særkrav fra tredjeland er oppfylt  

For levende dyr og avlsprodukter vil nødvendig dokumentasjon ofte dreie seg om prøvesvar fra dyr 

og donordyr for hvert enkelt eksportparti. Disse prøvesvarene er tilgjengelige for Mattilsynet på 

forespørsel. Vi oppfatter at det ikke er behov for en egenerklæring pr eksportparti i tillegg. 

 



 

§6 

«Eksportør skal være registrert hos Mattilsynet» 

For seminstasjoner; kommer dette registeret i tillegg til den oversikt som Mattilsynet fører over EU-

godkjente seminstasjoner?  

For levende dyr – vil eksportregisteret være tilsvarende import registeret slik at man kan registrere 

seg via Skjematjenester? 

 

§8  

«Er vilkårene i denne forskrift oppfylt skal søknad om helsesertifikat innvilges» 

Hvert enkelt vareparti for levende dyr og avlsprodukter må oppfylle alle krav som stilles i 

helsesertifikatet, det holder ikke å kun være listeført som godkjent eksportør ihht til forskriften. 

Ordlyden «skal» kan derfor misforstås 

 

«Mattilsynet kan avslå en søknad om helsesertifikat for produkter fra en listeført produsent dersom 

hele eller deler av produksjonen har foregått hos en produsent som ikke er listeføre i importlandet.» 

Dyr for eksport stammer ofte fra besetning som ikke er listeført i importlandet. 

«Opprinnelsesbesetning» defineres da gjerne som den besetning hvor dyr har oppholdt seg 

sammenhengende siste 30 dager før de eksporteres. Her må forskriftsteksten endres.  

 

§10  

«Dersom eksportøren søker om erstatningssertifikat etter at eksportpartier har forlatt Norge, må 

eksportøren dokumentere at alle krav i erstatningssertifikatet var oppfylt da eksportpartiet forlot 

Norge» 

Dette er ikke i tråd med den praksis vi opplever at Mattilsynet følger nå. Vi har f.eks opplevd at dyr 

har mistet et øremerke under transport fra Norge til mottakerland og dermed ikke har vært merket i 

tråd med oppgitt individmerking i helsesertifikatet. Vi har da ikke fått utstedt erstatningssertifikat til 

tross for at vi kan dokumentere at alle krav i erstatningssertifikatet var oppfylt da eksportpartiet 

forlot Norge. Vil dette medføre en endring av praksis på dette området? 
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