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Høringssvar: offentlig kontroll med animalske produkter, ref. 2019/219993   

 

Denne høringen sendes på vegne av Nortura SA og Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund.  

Innledningsvis vil vi si at dette regelverket, sammen med ny kontrollforordning og endringene i 
animaliekontrollforskriften, er tungt og lite tilgjengelig regelverk. Det er derfor viktig at dette gjøres 
tilgjengelig gjennom veiledning og retningslinjer, både for Mattilsynet og for næringen. 
Kontrollregelverket er av spesiell stor betydning for kjøttindustrien, da det er såpass mange 
spesialregler for animalsk produksjon. I tillegg betaler slakteriene gebyr til Mattilsynet for deres 
offentlige kontroll. Det er derfor svært viktig for oss at det er tydelig hva som er pålagt av offentlig 
kontroll. Vi merket oss at selve kontrollforordningen ikke var gjort tilgjengelig i den parallelle høringen 
av ny kontrollforskrift. Dette er uheldig med tanke på å gjøre pliktsubjektene kjent med sine plikter og 
rettigheter. Den nye kontrollforordningen kunne med hell vært lagt ved også denne høringen, siden 
regelverket jevnlig refererer til den. Siden dette er store og omfattende forordninger hadde det vært 
ønskelig at Mattilsynet i større grad benyttet seg av høringsmøter for å sikre god dialog med bransjen 
og gi muligheter til å stille oppklarende spørsmål. 

En annen innledende bemerkning, er at vi er usikre på hvordan regelverket skal fortolkes i de tilfellene 
hvor bestemmelsen sier at «Competent authority may…» (eksempelvis artikkel 5 i 2019/624 og 
artikkel 12 og 12 i 2019/627). Rent forvaltningsmessig er det ikke klart for oss hvordan slike 
bestemmelser vil bli håndtert. Vil dette tydeliggjøres gjennom veiledning eller vil det forskriftsfestes? 
På hvilket nivå i Mattilsynet skal det avgjøres hva som skal tillates når det står «Competent authority 
may…» - avgjøres det på hovedkontoret eller er det opp til hver lokal avdeling? Vi forstår mange av 
bestemmelsene slik at det er opp til lokalt Mattilsynet å avgjøre hva som er tillatt i hvert enkelt 
tilfelle, men det er da viktig at man gjør omtrent de samme vurderingene ved alle avdelinger.  

I selve høringsbrevet, side 2, ber Mattilsynet om at «dersom forskriftsutkastets bestemmelser ikke 
synes å samsvare med dette regelverket ønsker vi at høringsinstansene påpeker dette». Vi forstår ikke 
nøyaktig hva som menes med dette utsagnet. Imidlertid er implementeringsteknikken komplisert, og 
det er ikke alltid opplagt for oss hvilke bestemmelser som må stå som egne paragrafer. Jf. 
kommentaren over, tar vi for gitt at forordningens fleksibilitet kan benyttes selv om dette ikke nevnes 
eksplisitt med egen paragraf i forskriften. 

I høringsbrevet (side 2, tredje avsnitt) står det også at den aktuelle nasjonale tilleggsbestemmelsen i 
dagens animaliekontrollforskrift angående trikinkontrollforordningen er videreført. Det hadde vært 
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fint om denne tilleggsbestemmelsen hadde vært gjengitt, da vi er usikre på hvilken bestemmelse det 
refereres til.  

 

Forordning 2019/624:  

I fortalen pkt (7) nevnes det flere forhold som skal tas hensyn til ved nødslakting av dyr.  Vi ønsker å 
henvise til Danmarks tolkning og praktisering av regelverket, hvor tolkningen er noe mer utvidet enn 
det som er kommunisert fra Mattilsynet. Det er mulig Mattilsynet har tolket regelverket for strengt, 
og ikke hensyntatt alle forhold som bør vektlegges i slike særskilte tilfeller, som eksempelvis matsvinn. 
Vi ser derfor med glede på det siste utkastet til endring av animaliehygieneforskriften (jf. Mattilsynets 
mail 27.november), hvor det åpnes for avliving på gård i flere tilfeller. Vi støtter denne fleksibiliteten 
fullt ut, og vi mener det vil være svært viktig å få til en slik endring.  

Artikkel 3 om ante mortem-inspeksjon(AMI): Vi er tilhengere av at regelverket åpner for noe mer 
fleksibilitet i utførelsen av ante mortem-inspeksjon, ved at annet personell enn veterinær kan gjøre 
deler av inspeksjonen. Det er i imidlertid vanskelig å se hvordan dette kan føre til noen større 
besparelser, da Mattilsynets timepris ved beregning av gebyrer er den samme, uavhengig av hvem 
som utfører inspeksjonen. Det er mulig fleksibiliteten kan gjøre ante morte- kontrollen noe mer 
effektiv på enkelte anlegg, men dette vil antakelig ikke få noen store effekter.  

Artikkel 4 om AMI og nødslakt: Det er svært viktig at Mattilsynet gjør det mulig for 
privatpraktiserende veterinærer å godkjennes som offentlig veterinær (OV), slik at de fortsatt kan 
gjøre ante-mortem kontroll på dyr som skal nødslaktes, slik som de gjør i dag. 

Artikkel 5 om AMI på gården: Det er vanskelig å se for seg at dette unntaket vil være aktuelt. En 
forutsetning måtte ha vært at det var privatpraktiserende veterinær med OV-godkjenning utførte AM-
kontrollen, men i hovedsak ville dette ha blitt fordyrende for både bonde og slakteri.  

Artikkel 7 om anlegg med lav kapasitet: Vi deler Mattilsynets vurdering av at dette unntaket ikke vil ha 
noen stor nytteverdi i Norge, siden det også er et krav om at OV skal være innom anlegget én gang 
om dagen. Dette vil være en fordyrende løsning og ikke gi reell fleksibilitet slik vi ser det.  

Artikkel 10: Vi støtter fleksibiliteten som gis ved at andre enn OV kan ha tilsyn i nedskjæringsanlegg. 
Det kreves imidlertid betydelig opplæring for å gjøre disse oppgavene, og vi håper Mattilsynet vil sette 
av tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre slik opplæring.  

Artikkel 14: Det er fint at slakteripersonale kan gjøre noe av kontrolloppgavene. Man må imidlertid se 
på hvordan dette best kan gjøres i praksis for at reelle besparelser kan oppnås. Kravene til opplæring i 
vedlegg II, kapittel II er relevante med tanke på opplæring av slakteripersonale som utfører PMI på 
fjørfe. Med tanke på de andre unntakene i kontrollforordningens artikkel 18 (3), hvor det også kreves 
opplæring, eksempelvis prøvetaking på andre arter, virker det beskrevne kompetansekravet imidlertid 
noe overdrevet. Vi håper Mattilsynet her vil utvise skjønn og bruke fleksibiliteten i regelverket.  

 



 

 

S i d e  | 3 

  

Forordning 2019/627: 

Artikkel 18 og 19: Unntaket for unge storfe i artikkel 18 er vanskelig å omgjøre til en reell tidsmessig 
eller økonomisk besparelse, da kviger under 20 måneder har gått på beite, og da det slaktes lite storfe 
under åtte måneder i Norge. I høringsbrevet står det at artikkel 19 innebærer mer omfattende 
kontrollkrav, men vi oppfatter at det kun er kravene i artikkel 19.1 som gjelder til vanlig. Det er 
imidlertid uheldig at palpering av mesenteriske lymfeknuter er listet opp under 19.1. Utførelsen av 
dette vil føre til en økt gebyrkostnad for slakteriene. Vi ber Mattilsynet vurdere en kost-nytte analyse 
for å se om en bedre dokumentasjon av Norges dyrehelsestatus kunne ha gitt oss et unntak fra dette 
kravet.  

Artikkel 35 om salmonella: Vi hadde ønsket oss en klargjøring om denne bestemmelsen vil føre til en 
endring i Mattilsynets rutiner for prøvetaking for Salmonella og innsamling av salmonellaresultater fra 
slakteriene. Spørsmålet om hvordan Mattilsynet vil utføre sine forpliktelser i praksis gjelder også 
artikkel 36 om Campylobacter, men campylobacterprøvetakingen det vises til er ennå ikke en del av 
norsk regelverk.  

Avslutningsvis registrerer vi at arbeidet med å effektivisere og forenkle kjøttkontrollen går svært sakte 
i EU, og det tas lite hensyn til ulike lands dyrehelsestatus og forekomst av zoonoser. For å få noen 
unntak fra kravene som er satt, kreves det svært god dokumentasjon. Vi håper Mattilsynet og Norge i 
større grad fremover kan prioritere å fremskaffe dokumentasjon og vitenskapelig grunnlag som kan 
bidra til et bedre og mer relevant kjøttkontrollregelverk.  

 

Vennlig hilsen  

 

Hanne Steen        Ida Mathisen   

 

Direktør Samfunnsansvar og Trygg Mat    Sjefveterinær 

Nortura SA      Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 

 

 


