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Høringssvar, endring av EØS-regelverk gjennomført i næringsmiddelhygieneforskriften 
(021/148080): 
 
Pelagisk Forening (PF) viser til høringsbrev datert brev datert 22. juli 2021 om gjennomføring av end-
ringer i vedlegg I og II til næringsmiddelhygieneforordningen (EF) nr. 852/2004 på tre områder. 
 
I vårt høringssvar gir PF tilbakemelding på området om allergenhåndtering og utvidede krav til reng-
jøring av utstyr, siden det er mest relevant for våre medlemmer som drifter pelagiske fiskefartøy.  
 
Endring i Vedlegg I (primærproduksjon), Del A alminnelige hygienebestemmelser for primærproduk-
sjon og tilknyttede aktiviteter): 
Et nytt avsnitt 5a pålegger virksomhetsansvarlig at utstyr som brukes til å høste, transportere stoffer 
eller produkter som forårsaker allergier eller intoleranser skal rengjøres før det brukes til nærings-
midler som ikke inneholder slike stoffer eller produkter.  
 
Pelagiske fiskefartøy karakteriseres ved at de fisker på vandrende bestander som går i stim. Fangs-
ten som tas om bord er homogen og ensartet og inneholder lite bifangst. Etter å ha blitt pumpet fra 
sjøen til fartøyet oppbevares fangsten i nedkjølt sjøvann (RSW) og leveres i bulk direkte til mottaks-
anlegg på land. Det foretas ingen form for behandling eller konservering ut over nedkjøling, og ut-
styret brukes ikke til andre typer produkter.    
 
Slik dette fiskeriet gjennomføres, tolker PF høringsbrevet slik at endringen i vedlegg I ikke vil påføre 
noen ytterligere krav til rengjøring og kontroll for pelagiske fiskefartøy, ut over de som eksisterer i 
dag.  
 
Vi noterer oss at Mattilsynet mener det kan bli behov for utdypende veiledning på dette området, 
og ber om at fiskeflåten orienteres dersom det skulle bli behov for endringer i kravene til høsting, 
transport eller lagring av pelagiske fiskeslag.  
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