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Til Mattilsynet 

 

18. januar 2019 

 

Økologisk Norge sitt innspill på forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av 

rå (upasteurisert) melk og rå fløte til konsum. 

 

Vi viser til forslag til endringer animaliaforskriften som er sendt ut på høring med frist for 

innspill satt til 19. februar.  

 

Økologisk Norge er svært glade for at omsetning av rå (upasteurisert) melk og fløte i trygge 

og ordnede former, nå legaliseres. Mange bevisste forbrukere ønsker å ha friheten til å kjøpe 

fersk melk direkte fra bonden. Bondens næringsfrihet blir også sterkt begrenset av dagens 

forskrift.  

 

Økologisk Norge har i tidligere innspill til Mattilsynet i 2007 og 2015 argumentert for at en 

går bort dagens forbudslinje. Da regjeringen i 2017 ga Mattilsynet i oppdrag å utarbeide 

forslag til forskrift som legaliserer mer enn tilfeldig salg, håpet vi på et forslag som gir 

bøndene reell næringsfrihet og forbrukerne faktisk tilgang på fersk upasteurisert melk i 

samsvar med etterspørselen. Slik forslaget i dag er utformet er det imidlertid ikke tilfelle. En 

begrensning i omsatt volum på 5000 liter kan være en ramme for det tilfeldige salget, men 

sikrer ikke trygg og lønnsom omsetning i større omfang. I praksis blir det ikke mulig for noen 

å satse på dette som næringsvei med en så sterk begrensning av salgsvolum. Trygt salg av rå 

melk i tråd med markedets behov krever investeringer i fagkunnskap, bygninger og utstyr.  

Økologisk Norge mener derfor at det ikke skal settes en mengdebegrensning. Det bør heller 

stilles strenge krav til hygiene og kompetanse.  

 

Regjeringen har etablert Matnasjonen Norge som politisk ramme for næringsutvikling og 

verdiskaping med utgangspunkt i sunn og trygg norsk mat. Med norsk melk i verdensklasse 

og kompetansen som Norsk Gardsost sitter på, kan rå melk være med på å skape et større 

matmangfold og nye næringer. I følge Tine ble 96,3 prosent av all melk som ble levert i 2017, 

klassifisert som elitemelk. Dette viser at melkeprodusentene har svært god hygienekontroll. 

Det gir et godt grunnlag for at bønder med tilstrekkelig lokalmarked, kan utvikle gårdens 

verdiskaping gjennom egen foredling av fersk rå melk til konsum i form av tapping og 

direktesalg.  
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Økologisk Norge mener det viktigste i en ny forskrift om salg av fersk rå melk vil være å sikre 

at den som tapper og selger rå melk direkte til forbruker, har god kontroll på melkekvaliteten 

gjennom solid fagkunnskap, gode rutiner og regelmessig prøvetaking. Det må stilles klare 

kompetanse- og hygienekrav på linje med det som stilles til gårdsysterier og andre som 

driver videreforedling og salg av matvarer. Når det gjelder konkrete kvalitetskrav, som 

kimtall og celletall mm, viser vi til høringssvaret fra Norsk Gardsost.  Norsk Gardsost sitter 

her på oppdatert og verdifull kompetanse om trygg håndtering av rå melk, som må benyttes 

for å gjenoppbygge kompetansen hos de som vil kunne selge rå melk fra garden på en trygg 

måte 

 

Økologisk Norge stiller seg uforstående til at det skal være advarsler på rå melk emballasjen 

og at egne skriv skal sendes med. God råvarekvalitet og kompetente bønder vil sikre at dette 

produktet kan omsettes og merkes på lik linje som for eksempel rakfisk. Siden holdbarheten 

er et kritisk punkt er vi enige i at forbrukeropplysningen må være realistisk og tydelig samt gi 

god informasjon om rett bruk, kjøling og holdbarhet. 

 

For øvrig stiller Økologisk Norge seg bak høringssvaret fra Alliansen Ny Landbrukspolitikk 

(ANL). 

 

Vennlig hilsen 

Børre Solberg 
Daglig leder - Telefon: 412 19 505 

 

             

 
 
  

 

 

 
  

 
      

 
 
 

 

https://www.oikos.no/
https://www.facebook.com/okologisk/
https://www.instagram.com/oikosno/
https://www.miljofyrtarn.no/
https://www.oikos.no/bli-aktiv/bli-medlem/innmelding/

