
 
 

 
 

 

 
 
 
Høringssvar til mateksportforskriften 

NHO Mat og Drikke viser til høringsbrevet med forslag, i det vi også takker for  fristutsettelse til 15.10.2019.  

NHO Mat og Drikke synes det er positivt at det fremmes en forskrift som tydeliggjør både ansvar og 
rettigheter for virksomheter som produserer og eksporterer norske produkter til land utenfor EØS, og at 
alle bestemmelser for slik eksport samles i én forskrift. Forskriften klargjør reglene, og så vidt vi kan se, 
øker forutsigbarheten for næringsaktørene.  

Det er et erklært ønske fra politiske myndigheter å øke eksporten av jordbruksbasert mat og drikke, og 
Landbruks- og matdepartementet la i 2015 frem strategi for eksport av jordbruksprodukter. En viktig faktor 
for å øke eksporten, er tydelige, men enkle og effektive rutiner for utstedelse av de nødvendige sertifikater.  

Mattilsynet forenklet rutinene  for utstedelse av helsesertifikater for sjømat fra 21. mai 2019.  
NHO Mat og Drikke imøteser et arbeid med sikte på tilsvarende forenklinger og effektivisering av 
helsesertifikater for eksport av landbruksbaserte matvarer. Dagens løsning er svært tungvint, med 
innsending av rekvisisjon på epost til distriktskontoret der varene produseres, for så å sende endelig 
sertifikat på epost til Mattilsynet der bedriftens hovedkontor ligger for signering. Deretter må signert 
sertifikat hentes med bud.  

NHO Mat og Drikke viser til Sjømat Norges høringsuttalelse som vi støtter i sin helhet. Sjømat Norge 
målbærer viktige innvendinger fra mat- og drikkenæringen og fremmer konkrete forslag til endringer som 
vi ber om at tas til følge.  
 
Det er blant annet vesentlig at: 

- det i arbeidet legges til grunn at Mattilsynet skal fremme norsk eksport og verdiskaping, det vil si å 
"ivareta hensynet  til aktørene langs hele produksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet." 
(Matl. § 1) 

- Mattilsynets rolle og ansvar klargjøres bedre. 

- norske myndigheter, herunder Mattilsynet, alltid må ivareta norske eksportbedrifters rettigheter  

- norske myndigheter derfor ikke imøtekommer krav fra importland som ikke er kunnskaps- og 
risikobasert eller proporsjonale. 

 

I tillegg til Sjømat Norges grundige gjennomgang som NHO Mat og Drikke altså stiller oss bak,  vil vi her 
kommentere enkelte av forslagets paragrafer. 
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§ 1 Formål 

Ut fra hva vi har sagt ovenfor, er det viktig at Mattilsynet drives av et genuint ønske om å gjøre det enklest 
mulig for norske bedrifter å eksportere sine varer. Mattilsynets oppgave er å sikre markedsadgang gjennom 
et effektivt sertifikatsystem basert på internasjonale avtaler, og et tilsyn basert på internasjonalt anerkjente 
prinsipper.  Skjønnsmessige begreper kan ikke styre gjennomføringen av det norske sertifikatsystemet.  
Det er derfor viktig at ordene "som andre land har tillit til" tas ut av bestemmelsen.  

 

§ 3 Definisjoner 

I utkastet brukes begrepene "produsent", "virksomhet", "eksportvirksomhet" og "eksportør", 
uten at det fremstår som klart hvorfor man benytter de ulike begrepene.  Begrepene bør defineres, selv om 
de er definert i andre regelverk.  

Her skal bemerkes at "produsent" i deler av matindustrien betyr primærprodusent (bonde), og virksomhet 
kan også være betegnelsen på en liten geografisk adskilt enhet fra det større selskapet/foretaket.  

Også "produksjon" brukes uten at det er definert, eksempelvis i § 8.  

«Produksjon» bør  defineres på en måte som gjør at det ikke omfatter primærproduksjonen og bøndene 
som leverer råvarer til «produsentene». 

Begrepet "Rekvisisjon" er fortsatt i bruk og bør defineres. 

Særkrav: Vi viser til Sjømat Norges betimelige påpekning av at det må fremgå hva som menes med 
begrepet "annet avtaleverk". 

Vi slutter oss også til de virkninger en endret definisjon av særkrav må ha på §§ 5 og 6.  

 

§ 8 Mattilsynets behandling av søknaden om helsesertifikat.  

I tillegg til Sjømat Norges uttalelse, vil vi bemerke at det ikke er mulig for norsk matindustri å oppfylle 3. 
ledd.  For landbasert matindustri vil produkter typisk bestå av råvarer fra flere bønder og andre 
underleverandører som ikke vil være listeført. 

Til 4. ledd vil vi dessuten bemerke at vi opplever at kunden i mottakerlandet meddeler at salg ikke kan 
komme i stand uten at for eksempel free sale certficate er utstedt, og der det er vanskelig eller tar tid å få 
dokumentasjon på at importlandets kompetente myndighet krever dette. Norske bedrifter taper salg fordi 
de i slike tilfeller ikke får det nødvendige sertifikatet.  

Vi ber om at det innføres en unntaksmulighet slik at Mattilsynet i slike tilfeller kan utstede sertifikatet, 
f.eks. på bakgrunn av en skriftlig begrunnelse for kravet fra kunden.   
 

 

§ 9 Mattilsynets rett til å be om at en produsent eller produkt fjernes fra importlandets 
liste 

I det vi viser til våre bemerkninger innledningsvis om skjønnsbaserte bestemmelser, og Sjømat Norges 
kommentarer, ber vi om at første ledds bokstav a) fjernes. 
 

 



 

 

 

§ 12 Mattilsynets rett til å avslå en søknad om helsesertifikat 

NHO Mat og Drikke mener at forbud mot eksport ikke kan baseres på skjønnsmessige og uklare begreper 
som "tilliten til Mattilsynet eller norske næringsvirksomheter".  

Vi slutter oss til Sjømat Norges anmodning om at § 12 strykes. 

 

Med vennlig hilsen 

NHO Mat og Drikke 

 

 

Terje Sletnes          Dag Kjetil Øyna 
Direktør        Fagsjef 
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