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HØRINGSSVAR TIL HØRING AV ENDRING AV NASJONALE REGLER OM 
OMSETNING AV RÅ MELK OG RÅ FLØTE TIL KONSUM 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til høringen.  
 
TINE mener pasteurisert melk og fløte er det tryggeste for 
gjennomsnittsforbrukeren. Vi har likevel forståelse for Mattilsynets og Helse- og 
omsorgsdepartementets forslag til endring av nasjonale regler for omsetning av 
rå melk og rå fløte til konsum. Dyrehelsestatusen i Norge er svært bra, noe som 
er en forutsetning for å kunne tillate omsetning av rå melk og rå fløte. Ved 
omsetning av rå melk og rå fløte må det likevel stilles strenge krav for å sikre så 
trygg omsetning av slike produkter som mulig.  
 
Etter vår oppfatning er deler av forskriftsteksten upresis, lite tilgjengelig og 
vanskelig å tolke for personer som ikke er vant til å lese slike tekster. Vi 
anbefaler derfor at Mattilsynet, gjerne med utgangspunkt i høringsbrevet, 
utarbeider en forskriftsveileder til de nye nasjonale bestemmelsene. Denne 
veilederen publiseres samtidig som forskriftsendringen trer i kraft. Mattilsynet 
må også bistå bransjen med å utarbeide bransjeretningslinjer. 
 
På noen punkter mener vi høringsbrevet har noen svakheter. Vi har derfor noen 
merknader til både høringsbrevet og forslaget til forskriftsteksten. 
 
Kommentarer til høringsbrevet: 
Det er flere faktorer som bidrar til sikkerheten på rå melk og rå fløte som ikke er 
berørt. Vi ser blant annet at det ikke er gjort noen vurderinger i forhold til ulike 
driftsformer, slik som f.eks. løsdrift og amming. Dette vil kunne påvirke 
bakteriefloraen i melken, og det bør gjenspeiles i risikovurderingen. Det er også 
enkelte andre mikroorganismer som ikke er omtalt i vesentlig grad i det norske 
forslaget til forskriftsendring. Vi legger spesielt merke til at Finland og Danmark 
har inkludert Salmonella sp. i sitt regelverk. Noen andre mikroorganismer som 
bør vurderes nærmere i forbindelse med besetningskontroll er f.eks. 
Streptococcus agalactia og Cryptosporidium parvum. Vi har også registrert de 
siste dagenes nyhetsoppslag om artikkelen til Paulsen, K. M. et al. (2019) i 
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Zoonoses Public Health. Vi savner også en omtale av tiltak for å sikre at det ikke 
er antibiotikarester eller andre medisinrester i rå melk og rå fløte.  
 
Når det gjelder bruk av ulike salgsfremmende påstander om råvarens art samt 
ernærings- og helsepåstander, er høringsbrevet relativt magert. Her vil vi anta 
at det er stort behov for veiledning om hvilke påstander om ernæring og helse 
som kan fremmes om rå melk, rå fløte og uhomogenisert melk, da det gjennom 
forskrift om ernærings- og helsepåstander ikke finnes noen godkjente 
helsepåstander som viser til fordeler i forhold til pasteurisert og homogenisert 
melk.  Det er også behov for noen avklaringer, f.eks. rundt bruk av uttrykk som 
«naturlig» og «nymelket» etc.  
 
 
Kommentarer til de enkelte punktene i forskriftsteksten samt tilhørende 
beskrivelser fra høringsbrevet: 
 
Forskriftens Kapittel 2: 
a) Nærmere om aktiviteten 
Her savner vi en bedre omtale av CCPer som bør innføres. Noen slike CCPer bør 
trolig være «absolutte» for alle produsenter av rå melk og rå fløte (lignende 
pasteurens rolle som CCP i et meieri). Trolig bør antibiotikarester, 
legemiddelrester, prøvetakingsfrekvenser (f.eks. ved sesongbasert salg) og 
prøvetakingspunkter fanges opp under dette punktet. 
 
b) Rå melk og rå fløte må komme fra ku, geit eller sau. 
 
c) Det kan til sammen omsettes 5000 liter per år av rå melk og rå fløte fra gård 
eller seter direkte til forbruker. 
Vi registrerer at forslaget til mengdebegrensning er høyere og til friere 
tidsdisposisjon enn i våre nordiske naboland. Vi antar at dette vil bety høyere 
omsetning i sommerhalvåret, og at dette må reflekteres bedre i resten av 
forskriftsteksten og spesielt i forbindelse med utarbeidelse av prøvetakingsplan. 
 
Til denne bestemmelsen tenker vi at ordlyden i forskriften må justeres slik at 
ordet «til egen husholdning» gjentas, dette for en ytterligere tydeliggjøring av at 
barnehager, eldresenter, serveringssteder etc. ikke kan kjøpe disse produktene, 
heller ikke ved gårdsservering. Dersom driften baserer seg på gårdsservering, 
bør det i en veileder eller forskriftstekst være en beskrivelse av hvordan gjester 
med et sårbart immunsystem skal ivaretas. Man kan f.eks. tenke seg at dersom 
en skoleklasse med barn over 10 år skal på gårdsbesøk, bør foreldrene på 
forhånd ha mottatt teksten som er beskrevet under punkt i) i utkast til 
forskriftstekst samt gitt skriftlig samtykke til at barna kan serveres rå melk. 
 
Det er også uklart for oss om en fellesseter kan omsette 5000 liter per år, eller 
om hver gårdbruker tilknyttet fellesseteren kan omsette 5000 liter per år. 
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d) Rå melk og rå fløte skal komme fra egen besetning. Rå melk og rå fløte skal 
omsettes til forbruker innen 72 timer etter melking. 
Det bør utdypes bedre hva som tenkes i forhold til samdriftsordninger. Noen 
samdrifter kan være organisert slik at melkekyrne er på det ene gårdsbruket og 
ungdyrene på det andre, kan det da omsettes rå melk og rå fløte fra begge 
gårdene? 
 
Videre registrerer vi at det åpnes for omsetning av melk inntil tre dager etter 
melking, i tillegg vil man kunne anta at forbruker vil oppbevare melken noen 
dager i eget kjøleskap. Vi mener en forkorting av antall døgn fra melking til 
omsetning er en enkel hygienebarriere som bør tas med i betraktning, spesielt 
med tanke på Listeria.  
 
e) Rå melk og rå fløte skal tappes hygienisk i emballasje som lukkes umiddelbart 
etter tapping med mindre det er tilrettelagt for at forbruker benytter egen 
emballasje. 
I denne delen av forskriften og i høringsbrevet savner vi en beskrivelse av selve 
tappingen. Bør melken som benyttes til direkte salg til forbruker melkes på en 
egen tank som er tilknyttet en tappemaskin? Eller er det tenkt at melken kan 
tappes/øses direkte fra melketanken og over i emballasje, med tilhørende fare 
for forurensning av resten av melken på tanken? 
 
Vi stiller oss negative til at forbruker skal kunne benytte egen emballasje. 
Betydningen av ren emballasje, egnet matkontaktmateriale og tilstrekkelig 
merking kan ikke settes til side. Emballasjen bør også benyttes til å overbringe 
informasjon til forbrukerens husstand, enten i form av klistrelapp som festes på 
emballasjen eller i form av ferdig trykt tekst på emballasjen. Mer om dette under 
punkt h). 
 
f) Rå melk og rå fløte skal etter tapping oppbevares og omsettes ved en 
temperatur mellom 0 og 4 °C. 
 
g) Det skal holdes et skriftlig register over dato for melking, tappedato, 
salgsdato og mengde omsatt. 
Her bør det kanskje settes noen kriterier for hvor lenge denne informasjonen 
skal oppbevares? Dato for siste forbruksdag bør også knyttes til dette registeret, 
da dette gjerne er sporingen som benyttes ved forbrukerklager. 
 
h) Produkt tappet på emballasje skal merkes med: 
   i) Betegnelsen: «Rå melk» alternativt «upasteurisert melk», «rå fløte» 
alternativt «upasteurisert fløte».  Dersom melken er fra geit eller sau, skal 
dyreart inngå i merkingen. 
   ii) Oppbevaringsvilkår: Kjølevare 0 til 4 °C 
   iii) Holdbarhet: «Siste forbruksdag»: dag.måned.år 



 
 
  19.februar 2019  
 
 

 

Side 4 av 5 
 
 

 

   iv) Ordene: «Rå melk (alternativt rå fløte) er ikke varmebehandlet og kan 
inneholde helsefarlige bakterier og andre smittestoffer». 
Vi støtter vurderingen av at dette er lett bedervelige produkter som skal merkes 
med «siste forbruksdag». Det vi imidlertid savner både fra forskriftsteksten og 
fra høringsbrevet, er noen holdepunkter i forhold til fastsettelse av 
holdbarhetstid. Under dette punktet bør det også presiseres at produktet skal 
merkes med navn og adresse til produsenten. 
 
Ordene i punkt iv) bør bli erstattet av ordene i neste punkt (altså i punkt i)). Vi 
tror ikke det er en god forståelse blant norske forbrukere om hvilke 
forbrukergrupper som er spesielt sårbare for smitte er fra rå melk eller rå fløte, 
og at det er en forhøyet risiko for å bli syk ved konsum av rå melk i forhold til 
andre matvarer. Informasjon om dette bør derfor være veldig tydelig og spres i 
så mange kanaler som mulig. Her er selve produktemballasjen er en god 
informasjonskanal. 
 
i) Ved omsetning og servering av rå melk og rå fløte til forbruker skal følgende 
informasjon være lett synlig ved oppslag: «Rå melk er ikke varmebehandlet og 
kan inneholde helsefarlige bakterier og andre smittestoffer. Barn under 10 år, 
gravide, eldre og personer med nedsatt immunforsvar bør ikke konsumere rå 
melk uten at den først blir varmebehandlet til over 70 grader i minimum 1 
minutt.» Ved omsetning skal forbruker kunne velge å ta med et 
informasjonsskriv med den samme informasjonen. 
Vi mener det ikke er tilstrekkelig at denne informasjonen deles via oppslag eller 
ved utdeling av informasjonsskriv. Denne opplysningen bør være en del av 
produktmerkingen, enten ved at det er ferdig trykt på emballasjen eller ved en 
ferdig trykt klistrelapp som festes på emballasjen. I tillegg mener vi det er viktig 
at myndighetene sprer forbrukerrettet informasjon om disse farene.  
 
j) Virksomheten skal utføre hensiktsmessig prøving mot de mikrobiologiske 
kriteriene som er fastsatt under, og påse at rå melk oppfyller kriteriene. Dersom 
prøving mot kriteriene gir utilfredsstillende resultat, skal tiltak fastsatt i tabellen 
under gjennomføres, samt øvrige tiltak som er nødvendige for å verne 
forbrukerens helse. Det skal treffe tiltak for å finne årsaken til de 
utilfredsstillende resultatene, samt treffe tiltak for å forhindre gjentakelse.  
I utforming av kriteriene til prøvetakingsplan er det i liten grad tatt hensyn til at 
omsetning fra en del gårder og setre kun vil være sesongbasert. I slike tilfeller 
bør et eget prøvetakingsprogram utarbeides, og prøvesvar må være mottatt før 
første salgsdag for sesongen.  
 
Vi støtter de spesifikke kravene som er gitt i til hygieneindikatorer som celletall 
og bakterietall etc. Vi registrerer at patogener som Salmonella, Listeria, og 
Campylobacter ikke er inkludert i prøvetakingsplanen. Cryptosporidier bør også 
inkluderes i prøvetakingsplanen. 
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Vi mener det skal stilles samme hygienekrav til geitemelk som til kumelk. Det 
bør også stilles krav til celletall i geitemelk, men her må det vurderes om det er 
behov for sesongvarierte celletallsgrenser. 
 
Når det gjelder kolonnen helt til høyre i tabellen, mener vi disse tiltakene ikke er 
tilstrekkelige. Der en prøvetakingsplan er tilpasset pasteurisert melk, vil 
overskridelser av hygieneindikatorene være et uttrykk for svikt i 
prosesshygienen. Når det gjelder utarbeidelse av prøvetakingsplan for rå melk 
og rå fløte, er den hygieniske kvaliteten til selve råvaren av stor viktighet. Vi 
mener derfor at teksten i kolonnen til høyre bør inkludere et krav om at rå melk 
eller rå fløte som overskrider en eller flere av grenseverdiene, ikke skal settes i 
omsetning.  
 
Vi har også en kommentar som gjelder omregningsfaktoren for BactoCount. I 
fotnoten til tabellen er det nevnt en omregningsfaktor på 5. I Danmark og 
Sverige er disse omregningsfaktorene på 2,3 og 2,4, og forslag til 
omregningsfaktor i forskriftsutkastet bør justeres. Slik forskriften nå er utformet, 
vil det sammenlignet med våre nordiske naboland tillates et høyere melkevolum, 
høyere alder på melken ved salg og mildere krav til bakteriologisk kvalitet målt 
ved BactoCount.   
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