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Mateksportforskriften – Høringssvar Norges Sjømatråd 

Sjømatrådet viser til utkastet til mateksportforskrift, og takker for muligheten til å komme med 
innspill. Vi mener det er positivt at det gjøres en innsats for å samle relevant regelverk og 
gjeldende praksis for mateksport i én forskrift. Dette bidrar til både ryddighet og økt 
brukervennlighet.  

I høringsbrevet nevner Mattilsynet at mateksporten – og særlig sjømateksporten - er økende. 
Gitt at rundt 90% av den norske mateksporten er sjømat, er det avgjørende at dette reflekteres i 
Mattilsynets prioriteringer i sitt arbeid med god og forutsigbar markedsadgang. 

I forskriftens formål, § 1, forutsettes tilrettelegging for et effektivt sertifikatsystem, det er 
gledelig å lese. Sjømatnæringen er særlig avhengig av effektivt og rask utstedelse, og at 
effektiviserings- og digitaliseringsarbeidet prioriteres høyt.  

I § 3 Definisjoner, er blant annet «særkrav» definert. Det er positivt at dette defineres, men det 
bør etter vår mening fremgå tydeligere at dette allerede må være avtalefestet i en uttømmende 
liste av typer avtaler, som alle må være offentlig tilgjengelige. Formuleringen av referansen til 
norsk regelverk bør også vurderes. I samme § mener vi en definisjon av eksportør med fordel 
kan tas inn, eventuelt gjennom en referanse til annet relevant lovverk. 

I § 8 Mattilsynets behandling av søknad om helsesertifikat bekreftes det at også andre 
eksportdokumenter kan utstedes. Dette er etter vårt syn svært positivt.  

I § 9 Mattilsynets rett til å be om at en produsent eller produkt fjernes fra importlandets liste 
foreslås det at man kan be importlandet fjerne produsenten eller produktene under visse 
forutsetninger. I argumentasjonen fra Mattilsynet er det fremholdt at dette skal bidra til å skape 
tillit mellom eksport- og importland. Vi mener at konsekvensene av dette forslaget bør vurderes 
nærmere. Normalt oversendes nye lister til importland med jevne mellomrom. Det er da naturlig 
at de som ikke lenger skal være på listen tas vekk i forbindelse med disse oversendelsene. Å be 
om at enkeltaktører blir fjernet utenom regulær oversendelse kan få konsekvenser for hele 
næringen. Man har ingen garanti for at et importland vil oppfatte en slik fjerning som 
tillitvekkende, og kan få situasjoner hvor effekten er motsatt.  

§ 12 Mattilsynets rett til å avslå en søknad om helsesertifikat skal etter Mattilsynets 
redegjørelse kun brukes i særskilte tilfeller, dersom det er til skade for tilliten til Mattilsynet og 
norske næringsaktører. Etter vår mening er bestemmelsen potensielt problematisk. Dersom 
kravene i norsk regelverk er oppfylt og man dermed har hjemmel til å utstede helsesertifikat er 
det uheldig at utenlandske myndigheter skal kunne stille seg til doms over dette og deretter 
kunne be Mattilsynet om å ikke utstede helsesertifikat. Tilliten til Mattilsynet som sådan bør 
ikke være et selvstendig argument for en handling. At relevante fagdepartement kobles på er 
imidlertid positivt og bør være et minimum dersom bestemmelsen skal opprettholdes slik den er 
foreslått.  
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Sjømatrådet ser frem til den endelige forskriften, og til et stadig mer effektivt system for eksport 
av norsk sjømat. 

Med vennlig hilsen 

Tom Jørgen Gangsø       Silje Gjerp Solstad 
Direktør Markedsinnsikt og Markedsadgang   Analytiker Markedsadgang 


