
 

 

 

Det vises til høringsbrev av 18.11.18. Bondens marked er positive til forslaget at det blir lovlig å 
omsette rå melk og rå fløte innenfor visse rammer.  

Volumbegrensninger og kvalitet  

Hva er det viktig å regulere i forskrift når man ønsker å åpne opp for omsetning av rå melk til 

konsum? Bondens marked mener det er viktigst å regulere kravene til melkekvalitet og hygiene, slik 

at risikoen for sykdom minimeres.  Det er etter vårt syn ikke behov for å regulere volum på salget, 

siden det vil tilpasse seg ut fra kundenes interesse.  

 

Det er viktig å gjøre det mulig for melkebønder å teste ut direktesalg. For at dette skal fungere 

tilfredsstillende er det sentralt at bøndene kan investere i utstyr som sikrer hygienen og som gjør det 

rasjonelt for bonden å drive med. Trendene har i flere år vært at nordmenn drikker mindre og mindre 

søtmelk, så både store og små melkeprodusenter bør sette pris på at det legges til rette for salg av 

mer melk.  

 

Salg på markeder 

Det følger et stort ansvar med å produsere og selge mat. Siden vi er en profesjonell markedsaktør 

som arrangerer nesten 300 markedsdager over nesten hele landet, formidler vi til bøndene som 

deltar på våre markeder at det er svært viktig at de er klar over dette ansvaret og konsekvensene 

hvis noen blir syke av deres produkter.  I tillegg til å følge Mattilsynets krav, krever vi derfor at 

bøndene som deltar på våre markeder har en ansvarsforsikring som dekker egne produkter og evt. 

skade på tredjeperson.  

 

Det står eksplisitt i forslaget at det ikke tillates salg av rå melk og rå fløte på markeder. På spørsmål 

har Mattilsynet svart at dette skyldes bestillingen fra Helse- og Omsorgsdepartementet hvor det ble 

skissert at regelverket skal være tilsvarende som i andre nordiske land. Det opplyses at det ikke har 

vært et tema i prosessen at salget kan foregå på andre steder enn fra gård.  

 

I høringsutkastet skriver Mattilsynet mye om viktigheten av profesjonalitet på hygienehåndtering og 

informasjon til kunden. Melkebønder som i dag deltar på Bondens marked håndterer begge deler 
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meget bra når det gjelder andre meieriprodukter. Derfor mener vi at melkebønder bør få mulighet til 

å teste ut direktesalg på markeder, i tillegg til at det åpnes for salg fra gården. Vi har kunder som har 

etterspurt rå melk på våre markeder, og mange av dem vil ikke ha anledning til å reise til en gård som 

selger rå melk. For de fleste kunder vil dessuten melka få kortere vei fra et marked til et kjøleskap 

enn dersom de kjøper melka på en gård. 

 

Vi synes det vil være uheldig dersom det nå åpnes for salg av rå melk, men ikke blir tillatt å selge på 

Bondens marked. Vi er en viktig møteplass mellom bønder og forbrukere, og når man møtes ansikt til 

ansikt er det enklere å ha dialog om hvordan melka er produsert, hvordan den bør håndteres og 

hvilke grupper som ikke bør drikke rå melk. Ved direkte dialog kan kundene spørre om det de lurer 

på og bonden kan i større grad sjekke om budskapet er forstått eller ikke. For øvrig kjenner vi til at 

det selges rå melk på Bondens marked i Italia og Storbritannia.  

 

Dersom det ikke åpnes for salg av rå melk på markeder, håper vi det vil bli tillatt å dele ut 

forhåndsbestilt vare til kunder på markeder. 

 

Kvalitet og hygiene 
Bondens marked mener det er viktig å finne en balanse mellom hygienekrav og helserisiko. Det kan 

ikke være nødvendig å stille krav som er strengere enn kravet til elitemelk. Det bør heller ikke være 

så mye byråkrati og kostnader for melkebonden at ingen vil prøve ut direktesalg. Vi ønsker at mest 

mulig av salget skal foregå i organiserte former. 

 

Siden vi mener forskriften først og fremst bør regulere forhold som påvirker helserisiko, vil vi påpeke 

at det for kunden er vesentlig viktigere at melka er påført siste forbruksdag enn at den selges et visst 

antall timer etter melking. Noen kunder skal bruke melka samme dag som den kjøpes, andre 

planlegger å bruke den to dager senere. Tida mellom melking og konsum er viktig med tanke på 

hygiene og helse, ikke tidspunktet for salget.  

 

Vi ser fram til at melkebønder får testet ut direktesalg av rå melk på ulike måter, slik at vi får erfaring 

med hvordan det er praktisk og lønnsomt å gjøre dette i ulike deler av landet.  

 
Med vennlig hilsen 

 
 

 
 

Randi Ledaal Gjertsen 
Bondens marked Norge 

Daglig leder 
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