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Høringssvar - Forslag om endring i regler for å åpne opp for begrenset
omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Det vises til brev fra Mattilsynet datert 18.11.2018 angående Forslag til endring av
nasjonale regler for omsetning av rå melk og rå fløte til konsum

Norges Bondelag er positive til at Mattilsynet nå ser på muligheten for å åpne opp for
begrenset regulert omsetning av rå melk og rå fløte til konsum . Norges Bondelag forventer
at forskr iften blir tatt opp til vurdering etter prøveperioden på to år. Norges Bondelag viser
til at det har skjedd mye innen forbrukertrender og marked den siste tiden. Flere forbrukere
etterspør et større matmangfold og ønsker i større grad å handle direkte med bonden. Norsk
landbruk bør så langt som mulig søke å dekke innenlandsk etterspørsel og salg av rå melk
og rå fløte til konsum kan være et marked for bønder som ønsker å tilby dette.

Norges Bondelag vil understreke at det er noen klare forutsetninger for at slikt salg kan
skje. Det er viktig at de som ønsker å starte opp med salg av rå melk og fløte har
nødvendig kompetanse om produktet og utstyr for å gjøre salget mulig. Dette krever
investeringer for den enkelte bonde både økonomisk og tidsmessig. En øvr e grense på
5000 l/år er et så lite omfang at det kan bli vanskelig å finne lønnsomhet i å investere i
nødvendig kompetanse og utstyr. Til sammenlikning har Finland ikke begrensninger på
mengde solgt melk eller fløte, men kravene til hygiene og prøvetaking blir strengere jo mer
rå melk eller fløte som selges.

Norges Bondelag har i tidligere høringer påpekt viktigheten av at salg av rå melk skjer i
organiserte former. Vi mener at regulering av salg vil redusere risiko for uønskede
hendelser gjennom konkre te kvalitetskrav til produkt og krav til tilbyder etter regelverket
for næringsmiddelvirksomheter. Tilbyderne skal også bli tilgjengelig for tilsyn fra
Mattilsynet.
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Kommentarer til §21 Krav til omsetning av melk og fløte beregnet på direkte konsum  
 
 Punkt 1: 
 
Norges Bondelag mener at unntaket med tilfeldig salg er uklar og vil kunne misforstås. Vi 
mener derfor at det i stedet for tilfeldig salg vil være bedre om dette er en omsetning som 
skjer direkte fra gårdstanken og ikke har preg av butikksalg, begrenses oppad til 500 l 
melk/år og at kvaliteten på melka er innenfor kravene til elitemelk. Dette vil gjøre det 
enklere for bonden å regulere salget når det er best kvalitet på melka. 
 
 
 
 Punkt 2: 
c) Det fremgår her at salg begrenses oppad til 5000 liter melk per år. Vi mener dette er så 
lavt at det kan gjøre det vanskelig for bonden å investere i både kunnskap og utstyr som 
kreves for at salg av rå melk og fløte skal tilfredsstille strenge krav til renhet og kvalitet. . 
Norges Bondelag mener det er viktigere å sette krav til kvaliteten på varen som skal selges 
som rå melk eller rå fløte.  Norges Bondelag går derfor inn for at det i prøveperioden kan 
omsettes maksimalt 15 000 liter melk per år. 
 
d) Det fremgår at rå melk og fløte skal komme fra egen besetning. Norges Bondelag forstår 
hensikten med kravet, men viser til at melkeproduksjon og osteproduksjon kan være to 
ulike juridiske enheter, og derfor vil dette kravet bli problematisk og ikke hensiktsmessig. 
Videre står det at melka skal omsettes til forbruker innen 72 timer etter melking. Norges 
Bondelag mener tiden fra melking til salg til forbruker ikke bør fastsettes i forskriften, men 
at det er viktig å komme med retningslinjer eventuelt også fastsette i forskriften, hvor lang 
holdbarhet melken skal ha fra melking til siste forbruksdag. Det er denne tiden som er 
viktig for å opprettholde kvalitet og minimere den helsemessige risikoen. 
 
g) Det fremgår i forslaget at det skal føres register over dato for melking, tappedato, 
salgsdato og mengde omsatt. Vi mener dette skaper unødvendig merarbeid for produsenten 
uten at det gir økt trygghet for forbrukeren. Norges Bondelag mener det bør holdes et 
skriftlig register for solgt mengde melk, produsenten kan loggføre melke- og tappedato. 
Intern kontrollrutine skal videre beskrive hva som skjer med melk som ikke blir solgt før 
utløpsdato. 
 
i) Merking av produktet er viktig for å opplyse om og å øke kunnskapen til forbrukeren på 
hva rå melk eller fløte er. Dette fremgår i punkt h). I tillegg er det forslag om krav til 
informasjon som skal være oppslått og lett synlig.  Norges Bondelag mener forslaget som 
foreligger er unødvendig kritisk til disse produktene sammenliknet med informasjonskrav 
til tilsvarende produkter for eksempel merking av rakfisk. Det vil være viktigere å 
utarbeide informasjonsmateriell som kan belyse forbrukeren på hva produktet er og 
hvordan det bør behandles for å være tryggest mulig.  
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j) Norges Bondelag mener at prøvetaking og krav til kvalitet og hygiene er svært viktig for 
å minimalisere den helsemessige risikoen. Kravene til rå melk må være strenge og faglig 
forankret. Norges Bondelag mener også at det er viktig at det utarbeides 
bransjeretningslinjer for de produsenter som ønsker å starte opp med salg av rå melk/fløte 
for på best mulig måte sikre at kunnskapen til hygienekrav og tiltak blir best mulig. 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Elektronisk godkjent, uten underskrift 
 
Margrete Nøkleby       Kari Marte Sjøvik 
Næringspolitisk sjef           Rådgiver 
 
          
 


