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Mattilsynet 
 
 

Høringssvar – endring i regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum 
 
Jeg viser til Mattilsynets høring av forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av rå 

melk og rå fløte til konsum (ref. 2017/226974).  
 
Utredningsinstruksen av 19. februar 2016 med tilhørende veileder gir rett for alle til å 
komme med innspill på høringer (Veileder til utredningsinstruksens punkt 3-3: "Høringene 
skal være åpne for innspill fra alle"). 

 
1. Kommentar til celletallskravet for kumelk 
I forslaget stilles det krav om at somatisk celletall skal være under 100 000 celler/ml som et 
glidende geometrisk gjennomsnitt i et tidsrom på tre måneder, med minst én prøve per 
måned.  
 
Jeg foreslår at kravet økes fra 100 000 celler/ml til 230 000 celler/ml, og begrunner dette 

nedenfor ut fra årstidsvariasjon, krav i andre land og risiko for økt antibiotikabruk. 
 
Celletallet viser en årstidsvariasjon 
Økt celletall i melk er ikke ensbetydende med bakterieforekomst og helsefare. Celletallet 
varierer også med tidspunkt i laktasjonen, kuas alder, melkingshyppighet, stress og årstid, og 
om prøven tas ut i begynnelsen, midten eller slutten av en jurtømming (Sarikaya et al, 2006, 
Schwarz et al, 2011). Det strenge kravet til lavt celletall synes ikke å ta høyde for at det 
årvisst er høyere celletall i sommermånedene enn ellers i året. 
 
Celletall i melk vurderes ulikt i ulike land 
Vurderingen av celletall i melk varierer betydelig fra land til land. I USA er grensen for "grade 

A" melk satt til 750 000 celler/ml i tankmelka (Food and Drug Administration) (Marzo et al, 
2016). Et kvalitetstillegg i prisen gis for tankmelk med celletall under 350 000 celler/ml, og 
tilsvarende et kvalitetstrekk for tankmelk med over 350 000 celler/ml (Marzo et al, 2016). I 
EU er grensen for celletall i tankmelka satt til 400 000 celler/ml, og geometrisk middelverdi 
over dette nivået for tre påfølgende prøver fører til at tiltak må iverksettes (Common Market 
Organization for milk and milk products, Common Agricultural Policy) (Marzo et al, 2016).  
 

Hvorfor det stilles betraktelig strengere krav til celletallet i melk i Norge sammenliknet med 
andre land, inkludert Danmark hvor kravet til celletall for omsetning av rå melk er 400 000 
celler/ml, synes ikke omtalt i høringsforslaget.  
 



 

 

Er melk med celletall under 100 000 celler/ml uten bakterier? 

I en tysk undersøkelse ble det påvist overraskende høy forekomst av mastittpatogene 
bakterier i melk med celletall under 100 000 celler/ml (Schwarz et al, 2010). En nyere 
undersøkelse viser også dette ("A large proportion of culture positive primiparous cows (38 
%) had low SCC (median of 101 000 cells/ml on the quarter and 80 000 cells/ml on the 
composite level)" (Bach et al, 2019). Er grensen på 100 000 celler/ml satt tilfeldig eller er den 
vitenskapelig begrunnet med at dette nivået representerer et skjæringspunkt med hensyn til 
bakterieforekomst og helserisiko?  
 
Kan strengt krav til celletall føre til økt bruk av antibiotika? 
Helsetjenesten for storfe skriver i Buskap, et fagblad til melkeprodusenter, at det er "Stort 
behov for sintidsterapi". Kyr med geometrisk middel på over 100 000 celler/ml de siste tre 

prøvene før avsining bør prøvetas med hensyn på bakterier, og samtlige kyr hvor det er 
påvist mastittbakterier ved avsining, anbefales behandlet med antibiotika. Helsetjenesten 
anbefaler at det brukes langtidsvirkende antibiotika til samtlige kjertler ved avsining selv om 
bakterier kun er påvist i én kjertel (Østerås, 2013). I artikkelen oppgis det at mange store 
AMS-besetninger har høyt celletall, og Helsetjenesten skriver at mer sintidsbehandling med 
antibiotika i disse besetningene er spesielt viktig. 
 
Det strenge kravet til celletall vil høyst sannsynlig føre til økt bruk av antibiotika, gitt de klare 
anbefalingene fra Helsetjenesten for storfe til oss melkeprodusenter. En slik "bieffekt" bør 
vurderes kritisk da antibiotikaresistens nå vurderes å utgjøre en av verdens største 
helsetrusler (Regjeringen, 2016). Denne "bieffekten" vil enkelt kunne reduseres ved å sette 
kravet til celletall noe mindre strengt, for eksempel til nivået for elitemelk. 

 
2. Ad krav til celletall for geitemelk 
Jeg ser ikke at det stilles krav til celletall for omsetning av rå geitemelk. Betyr dette at rå 
kumelk med celletall over 100 000 celler/ml innebærer høyere helsefare enn geitemelk 
uansett celletall? 

 
3. Kan bakterieeksponering være bra for helsa? 
Det er for tiden stor oppmerksomhet på den betydningen som bakteriefloraen har for vår 
helse. Ved keisersnitt har eksempelvis flere sykehus nå begynt å sveipe en Q-tip inn i mors 
skjede for så å ta den inn i munnen til det nyfødte barnet. Hensikten er at keisersnittbarna 
skal få den samme "startpakken" med bakterier som vaginalforløste barn, som blir eksponert 

for voldsomt mange bakterier under fødselen fra morens vagina og avføring. 
 
Mattilsynet bør i arbeidet med omsetning av rå melk inkludere verdien og betydningen av 
helsebringende bakterier og ikke ensidig fokusere på helserisiko.  
 
4. Hvor mange besetninger vil oppfylle celletallskravet? 
Kravet om at somatisk celletall skal være under 100 000 celler/ml som et glidende 
geometrisk gjennomsnitt i et tidsrom på tre måneder med minst én prøve per måned er 
strengt. Jeg tror få melkeprodusenter vil klare å oppfylle dette kravet, og kanskje er kravet 
satt så strengt fordi man ønsker å begrense omsetning av rå melk mest mulig.  
 



 

 

Tine har god oversikt over celletallet både i tankmelk og på individbasis til omtrent samtlige 

melkekubesetninger i Norge, og kan trolig raskt kunne svare på hvor mange besetninger som 
har oppfylt kravet eksempelvis de siste to årene. Denne opplysningen er enkel å innhente, 
og burde stått i høringsbrevet fra Mattilsynet. 
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