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

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Midlertidig strengere offentlig kontroll
og beskyttelsestiltak ved innførsel til
Unionen av visse varer fra visse
tredjestater.
Forordning (EU) 2019/1793 vedlegg I
Næringsmidler og fôr av ikke-animalsk
opprinnelse fra visse tredjestater som
omfattes av midlertidig strengere
offentlig kontroll på
grensekontrollstasjoner og kontrollsteder
Listen over aktuelle produkter endres
minst to ganger per år.

Ja, CHED skal brukes til
forhåndsmelding.

TRACES NT

GKS Borg havn
GKS Oslo havn

CHED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

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

Forskrift om importkontroll av ikkeanimalske produkter
Les mer om forordning (EU) 2019/1793
her
Erstatter følgende tidligere forordning:
Forordning (EF) nr. 669/2009
Midlertidig strengere offentlig kontroll
og beskyttelsestiltak ved innførsel til
Unionen av visse varer fra visse
tredjestater.
Forordning (EU) 2019/1793 vedlegg II
Næringsmidler og fôr fra visse
tredjestater som omfattes av særlige
vilkår ved innførsel til Unionen på grunn
av risikoen for forurensning med
mykotoksiner, herunder aflatoksiner,

Ja, CHED skal brukes til
forhåndsmelding

TRACES NT

GKS Borg havn

Ja, offisielt
sertifikat iht. mal i
forskrift og
analyserapport

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

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn
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rester av plantevernmidler,
pentaklorfenol og dioksiner og
mikrobiologisk forurensning
Forskrift om importkontroll av ikkeanimalske produkter
Les mer om forordning (EU) 2019/1793
her
Les mer om muggsoppgifter
Les mer om rester av plantevernmidler
Les mer om miljøgifter som f.eks.
dioksiner
Les mer om bakterier i mat og drikke
Erstatter følgende tidligere forordninger:
(EU) 884/2014, (EU) 175/2015,
(EU) 2017/186, (EU) 2018/1660
Næringsmidler og fôr fra visse stater
utenfor EØS-området som skal
underkastes forbud mot innførsel.
Forordning (EU) 2019/1793 vedlegg IIa

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Ikke relevant
(importforbud)

Betelblader/paanblader fra Bangladesh
(Salmonella)
Det er innført et importforbud for
betelblader/paanblader fra Bangladesh
grunnet gjentatte funn av Salmonella i slike
produkter.
Tørkede bønner fra Nigeria
(plantevernmiddelrester)
Det er innført et importforbud for tørkede
bønner fra Nigeria på grunn av vedvarende
funn av plantevern-middelrester over
grenseverdi.
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Ris og risprodukter fra Kina (GMO)
Det er innført særlige importbetingelser
for ris og risprodukter fra Kina på grunn
av mulig innhold av GMO.

Ja, CHED skal benyttes til
forhåndsmelding.

TRACES NT

GKS Borg havn

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak
ved import av ris og risprodukter fra Kina

Krav til
følgedokumenter
Ja, helsesertifikat
og analyserapport

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

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

Les mer om forordning (EU) nr.
884/2011 her
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).

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

Eget skjema
(lenke under)

GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

CHED skal benyttes for de
varegruppene som er omfattet av
forskriften.
Varegrupper som ikke er omfattet
av forskriften skal meldes i
Mattilsynets skjematjeneste

EU forordning 2016/6 (engelsk)
Forskrift om import av varer fra Japan
Les mer om radioaktivitet

Ja,
erklæring og
laboratorierapport.

Skjema

Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i
plast importert fra Kina og Hong Kong
Les mer om forordning (EU) nr.
284/2011 her
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.

GKS Borg havn

TRACES NT
eller
Mattilsynets
skjematjeneste

GKS Borg havn
GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

Ja, erklæring
gjelder alle varer i
forskriften.
For varer fra
nevnte provinser i
forskriften skal
analyserapport
følge med.

Forhåndsmeldingen skal være
Mattilsynet i hende minst en
arbeidsdag før forsendelsen
ankommer til utpekt
importsted/grensekontrollstasjon
3 av 7
Sist oppdatert 29.08.2020

Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

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).

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

Eget skjema
(lenke under)

GKS Borg havn
GKS Oslo havn

Skjema

Krav til
følgedokumenter
Ja,
erklæring og
laboratorierapport.

GKS Oslo lufthavn
Gardermoen

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

GKS Larvik havn

Les mer om forordning (EU) nr.
284/2011 her
Næringsmidler og fôrvarer på grunn
av Tsjernobyl-ulykken (Radioaktivitet)

Ja, CHED skal brukes til
forhåndsmelding

Etter ulykken ved atomkraftverket i
Tsjernobyl i 1986 er det særlige
betingelser for import av næringsmidler
og fôrvarer fra Albania, Hviterussland,
Bosnia-Herzegovina, Kosovo, NordMakedonia, Moldova, Montenegro,
Russland, Serbia, Sveits, Tyrkia, Ukraina
og Det forente kongerike Storbritannia,
unntatt Nord-Irland (etter
overgangsperiodens slutt).

CHED skal være Mattilsynet i
hende minst en arbeidsdag før
forsendelsen ankommer til utpekt
importsted

TRACES NT

GKS Borg havn

Ja, offisielt
sertifikat iht. mal i
forskrift og
analyserapport

GKS Oslo havn
GKS Oslo lufthavn
Gardermoen
GKS Larvik havn

EU forordning 2020/1158 (engelsk)
Forskrift om import av varer i forbindelse
med Tsjernobyl
Les mer om radioaktivitet
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

Sammensatte produkter

Ikke relevant

Ikke relevant

Ikke relevant

Krav til
følgedokumenter
Ikke relevant

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.
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
Animalske ingredienser i et sammensatt
produkt kan komme fra EU-/EØS-land
eller annen godkjent tredjestat, men må
kunne dokumenteres.
Kontroll av sammensatte produkter er
videre regulert av forskrift 26. juni 2008
nr 726 (gamle «positivlisten»)
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Aktuelt regelverk og type vare

Krav til forhåndsmelding

Meldesystem

Utpekte importsteder

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.

Ja, innen 24 timer før varepartiet
ankommer første mottaker.

Mattilsynets
skjematjeneste
og TRACES NT

Nei

Forordning 1235/2008 beskriver kravene
som skal oppfylles ved import.

Krav til
følgedokumenter
Ja, originalt
importsertifikat for
økologiske prod.
I tillegg er det
obligatorisk å
benytte TracesNT
for behandling av
importsertifikatet
(«Certificate of
inspection»
«COI»)

Les mer om import av økologiske varer
CHED: Common Health Entry Document
GKS: Grensekontrollstasjon
Meldesystemer:
•
•

TRACES NT
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
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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. 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
Genmodifisering (GMO)
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