Ikke-animalske næringsmidler, fôrvarer og matkontaktmaterialer fra tredjestater med spesielle krav til import
Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Visse ikke-animalske næringsmidler
og fôrvarer skal gjennomgå strengere
offentlig kontroll. Listen over aktuelle
produkter endres minst to ganger per
år.

Ja, CED skal brukes til
forhåndsmelding.

TRACES

GKS Borg havn

Kontrollforskriften

GKS Larvik havn
CED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen

Les mer om forordning (EF) nr. 669/2009
her
Se også Kommisjonens veilednings
dokument: Question & answers paper
Forskrift om særskilte
beskyttelsestiltak ved import av visse
næringsmidler fra tredjestater på
grunn av risiko for plantevernmidler
Visse næringsmidler som har vist seg å
ikke etterleve regelverket skal
gjennomgå en strengere kontroll.

Ja, CED skal brukes til
forhåndsmelding

TRACES

GKS Borg havn

Krav til
følgedokumenter
Nei, ikke krav til
dokumenter
utover CED, men
medfølgende
dokumenter vil bli
sjekket for å
verifisere at
informasjonen
oppgitt i CED
stemmer.

Ja, helsesertifikat
og analyserapport

GKS Oslo havn
CED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

EU forordning 2018/1660
Forskrift om import av visse
næringsmidler fra tredjestater
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og
næringsmidler fra tredjestater på
grunn av aflatoksinrisiko

Ja, CED skal brukes til
forhåndsmelding

TRACES

GKS Borg havn

Det er innført særlige importbetingelser
for enkelte produkter importert direkte fra
noen tredjestater på grunn av
aflatoksinrisiko.

Krav til
følgedokumenter
Ja, helsesertifikat
og analyserapport

GKS Oslo havn
CED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

EU forordning 884/2014
Forskrift om import av visse fôrvarer og
næringsmidler
Se også Kommisjonens veiledningsdokument guidance document
Les mer om muggsoppgifter
Ris og risprodukter fra Kina (GMO)
Det er innført særlige importbetingelser
for ris og risprodukter fra Kina på grunn
av mulig innhold av GMO.
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak
ved import av ris og risprodukter fra Kina

Ja, CED/CVED skal benyttes til
forhåndsmelding (CVED for
animalske varer).
CED/CVED skal være Mattilsynet
i hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

TRACES

GKS Borg havn

Ja, helsesertifikat
og analyserapport

GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

Les mer om forordning (EU) nr. 884/2011
her
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Guargummi/guarkjernemel fra India
(PCP og dioksiner)

Ja, CED/CVED skal benyttes til
forhåndsmelding (CVED for
animalske varer).

TRACES

GKS Borg havn

Det er innført særlige importbetingelser
for guargummi/guarkjernemel fra India
grunnet mulig forurensning med
pentaklorfenol og dioksiner.

Krav til
følgedokumenter
Ja, helsesertifikat
og analyserapport

GKS Oslo havn

CED/CVED skal være Mattilsynet
i hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

EU forordning 175/2015
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak
ved import av guarkjernemel fra India
Betelblader/paanblader fra
Bangladesh (Salmonella)

Ikke relevant. Midlertidig
importforbud fram til 30.juni 2020.

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Krav til
følgedokumenter

Det er innført et midlertidig importforbud
for betelblader/paanblader fra
Bangladesh grunnet gjentatte funn av
Salmonella i slike produkter.
Importforbudet gjelder frem til
30.06.2020.
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak
ved import av paanblader fra Bangladesh

Aktuelt regelverk og type vare
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Visse næringsmidler fra tredjestater
på grunn av mikrobiologisk
forurensing (Salmonella)
Det er særlige importbetingelser for
sesamfrø og betelblader/paanblader og
produkter som inneholder paanblader fra
India på grunn av fare for Salmonella.

Ja, CED skal benyttes til
forhåndsmelding.

TRACES

GKS Borg havn

Ja, helsesertifikat
og analyserapport

GKS Oslo havn
CED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

EU forordning 2017/186
Forskrift om særlige beskyttelsestiltak
ved import av visse næringsmidler fra
tredjestater på grunn av mikrobiologisk
forurensing

Næringsmidler og fôrvarer fra Japan
(Radioaktivitet)
Etter ulykken ved atomkraftverket i
Fukushima i 2011 er det særlige
betingelser for import av næringsmidler
og fôrvarer fra Japan.
EU forordning 2016/6
Forskrift om import av varer fra Japan
Les mer om forordning (EU) nr. 2016/6

CED skal benyttes for de
varegruppene som er omfattet av
forskriften/CVED skal benyttes til
forhåndsmelding (CVED for
animalske varer).
Varegrupper som ikke er omfattet
av forskriften skal meldes i
Mattilsynets skjematjeneste

TRACES
eller
Mattilsynets
skjematjeneste

GKS Borg havn

Ja, erklæring. For
noen partier skal
analyserapport
følge med.

GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

Forhåndsmeldingen skal være
Mattilsynet i hende minst en
arbeidsdag før forsendelsen
ankommer til utpekt
importsted/grensekontrollstasjon
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Spirer og frø til spireproduksjon fra
tredjestater (Hygiene og sporbarhet)

Det er meldeplikt for spiseklare
spirer og frø til spireproduksjon.
Unntaket er hvis de spiseklare
spirene er omfattet av
varenummer nevnt i vedlegg I til
Importkontrollforskriften, jf.
forskriftens § 7.

Mattilsynets
skjematjenester

Nei

Det er fastsatt krav til import av spirer og
frø beregnet til spireproduksjon.
Forordning (EU) 211/2013, endret ved
forordning (EU) 704/2014:
Alle spirer og frø til spireproduksjon, med
opprinnelse i eller sendt fra tredjeland,
skal følges av et sertifikat som bekrefter
at spirene eller frøene er produsert under
forhold som samsvarer med de generelle
hygienekravene for primærproduksjon i
forordning (EU) 852/2004, vedlegg 1.

Krav til
følgedokumenter
Ja, importsertifikat

For frø til spireproduksjon er det
ingen unntak fra meldeplikten for
import fra tredjestat.

Det skal bekreftes at importerte spirer er
produsert under forhold som oppfyller
sporbarhetskravene i forordning (EU)
208/2013 og mikrobiologiske kriterier i
2073/2005
Forskrift om import av spirer og frø til
spireproduksjon
Næringsmiddelhygieneforskriften
Les mer om spirer og frø til
spireproduksjon
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Aktuelt regelverk og type vare
Kjøkkenartikler i plast fra Kina eller Hong Kong
(Formaldehyd og PAA)
Det er innført særlige importbetingelser for kjøkkenartikler på
grunn av gjentatte funn av formaldehyd og primære aromatiske
aminer (PAA).

Krav til
forhåndsmelding
Ja, forhåndsvarslet
skal være
Mattilsynet i hende
senest to
arbeidsdager før
forsendelsen
ankommer Norge.

Meldesystem
Eget skjema
(lenke under)
Skjema

GKS Oslo
havn

GKS Larvik
havn

Les mer om forordning (EU) nr. 284/2011 her

Det er innført et midlertidig importforbud for tørkede bønner fra
Nigeria på grunn av vedvarende funn av
plantevernmiddelrester. Importforbudet er foreløpig gjeldende
frem til 30.06.2022

Krav til
følgedokumenter
Ja,
erklæring og
laboratorie-rapport.

GKS Oslo
lufthavn
Gardermoen

Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina
og Hong Kong

Tørkede bønner fra Nigeria (Plantevernmiddelrester)

Utpekte
importsteder
GKS Borg
havn

Ikke relevant.
Midlertidig
importforbud fram til
30.juni 2022.

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Forordning (EU) 943/2015, endret av forordning (EU)
2016/874.
Forskrift om forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til
forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte
importsteder

Krav til
følgedokumenter

Sammensatte produkter

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Ja, innen 24 timer
før varepartiet
ankommer første
mottaker.

Mattilsynets
skjematjeneste
og TRACES
NT

Nei

Ja, originalt
importsertifikat for
økologiske
produkter.
I tillegg er det
obligatorisk å
benytte Traces NT
for behandling av
importsertifikatet
(«Certificate of
inspection» «COI»)

Det er ulovlige å importere sammensatte produkter som
inneholder animalske ingredienser (f.eks. egg, melk mv.) som
kommer fra tredjestater som ikke har et offisielt program for å
kontrollere reststoffer (medisinrester, forurensende stoffer og
forbudte stoffer). Liste over tredjestater med godkjente
restkontrollprogram framkommer i restkontrollforskriften
restkontrollforskriften .
For alle sammensatte produkter gjelder også kravet at dersom
ingrediensen er et melkeprodukt må den i tillegg komme fra et
land som er listet i forordning (EU) 605/2010, se Forskrift om
betingelser ved import av melkeprodukter
Se også EUs veileder for sammensatte produkter guidance
document
Økologiske produkter fra tredjeland
For å få gjennomført importkontrollen av økologiske
landbruksprodukter er Mattilsynet avhengig av å
bli varslet. Det er derfor i økologiforskriften § 18 henvisning til
varslingsplikt. I økologiforskriften er det til informasjon lagt ved
norsk oversettelse av forordningene som er tatt inn i norsk rett.
Forordning 1235/2008 beskriver kravene som
skal oppfylles ved import.
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CED: Common Entry Document
CVED: Common Veterinary Entry Document
GKS: Grensekontrollstasjon
Meldesystemer:
•
•

TRACES
Mattilsynets skjematjenester

Annet regelverk
Vær oppmerksom på at det kan finnes annet regelverk med importrestriksjoner enn de forskriftene som er omtalt her. Importrestriksjoner kan for
eksempel være knyttet til:
• Plantehelse
• Dyrehelse
• Økologi
• Fremmedstoffer
• Smittestoffer (bakterier/virus)
• Genmodifisering
• Såvare
Planter som importeres til Norge skal som hovedregel følges av et plantesunnhetssertifikat som dokumenterer at plantene er friske og uten
skadedyr. Se lenke til artikkel om import av planter under. Det er vedtatt en rekke beskyttelsestiltak for animalske varer fra tredjestater. Disse
er ikke inkludert i oversikten. For mer informasjon om disse, se lenke til særskilte beskyttelsestiltak under. Økologiske produkter som
importeres til Norge skal følges av et økologisertifikat. For mer informasjon om dette, se lenke til artikkel om import av økologiske varer under.
Genmodifiserte produkter er ikke tillatt omsatt eller markedsført i Norge med mindre Mattilsynet har godkjent dette. For mer informasjon om
dette, se artikkel om genmodifisering under.
Import av planter
Særskilte beskyttelsestiltak
Import av økologiske varer
Genmodifisering (GMO)
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