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Kapittel 1:

Sammendrag

Norge, Sverige, Danmark og Finland har siden 2010 samarbeidet om et nordisk
tilsynsprosjekt på merking av allergener og advarselsmerkingen “kan inneholde spor av”.
Prosjektet ble planlagt i 2010 og gjennomført i 2011. Norge har hatt rollen som prosjektleder.
Det norske regelverket på matområdet er i stor grad harmonisert med EU. Selv om
regelverket er likt for de nordiske land, kan ulike tolkninger medføre ulik praksis mellom
landene. Et av målene med prosjektet var nettopp å arbeide for en mer enhetlig
forvaltningspraksis på området allergener
Bakgrunnen for prosjektet var at korrekt merking av allergener kan være avgjørende for
allergikernes helse. Mangel på merking av allergener som er angitt i merkeforskriftens
vedlegg IV, kan utgjøre en alvorlig helserisiko for allergikeren. Videre er det en utbredt bruk
av advarselsmerking. Unødig bruk av slik tilleggs merking kan bidra til å minske vareutvalget
for denne gruppen.
Målet for prosjektet var å få virksomheter til å ta ansvar for at merking av allergener er
korrekt på produktene. Dessuten hadde prosjektet som mål å bevisstgjøre virksomhetene om
deres ansvar for å ha gode rutiner med hensyn på kryssforurensning og korrekt bruk av
advarselsmerking. I tillegg til å fremme det nordiske samarbeidet, var det også en målsetning
å gjennomføre en felles opplæring for de nordiske land. Det skulle videre utføres et visst
antall revisjoner og produktkontroller ved hjelp av felles sjekklister.
Ved opplæringen ble det fokusert på regelverk, aktuelle problemstillinger på området,
hvordan kontrollen og rapporteringen skulle gjennomføres. Det ble også gjennomført et
åpent seminar, der bransjen, Norges Astma- og allergiforbund, samt spesialister og andre
ressurspersoner på matallergi deltok.
Det har i prosjektperioden blitt utarbeidet et diskusjonsgrunnlag til EU vedrørende bruk av
advarselsmerking. Formålet er å oppnå en mer enhetlig forvaltning av denne type
tilleggsmerking.
Det var på forhånd definert hvilke produktkategorier som skulle inngå i prosjektet og det ble
kun kontrollert emballerte produkter. Valg av virksomheter skulle foretas ut ifra prinsippet om
risikobasert tilsyn. Det lokale tilsyn avgjorde selv hvilke virksomheter som ble en del av
prosjektet innenfor rammen av produktkategorier.
Med bakgrunn i at det er utført et varierende antall tilsyn i de ulike bransjene, kan ikke
resultatene sammenlignes direkte mellom de ulike bransjene.
De norske resultatene inngår som en del av det felles nordiske prosjektet om merking av
allergener på matvarer. Det er samsvar med norske resultater og det som er funnet i
Danmark, Sverige og Finland.
Produktvurdering
I prosjektet inngikk 252 virksomheter. Det ble utført 293 tilsyn og merkingen av 643 produkter
ble kontrollert med hensyn til allergener og advarselsmerking. Antall produkter innen de ulike
kategoriene varierer, noe som må tas med i betraktning ved tolkning av resultatene.
Mattilsynets fokus på resultatene er type avvik, hva som kan være årsak til avvikene og hva
som kan gjøres for at denne type avvik unngås. De ulike allergenene oppgitt i
merkeforskriftens vedlegg IV kan gi ulik grad av reaksjoner hos allergikerne, men kravet til
merking er det samme.
Resultatene viser at 149 produkter hadde avvik i merkingen av allergener. De resterende
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494 produkter hadde ikke denne type feil i merkingen. Av de produktene som hadde
feilmerking var det 10 % som manglet ingrediensmerking, 44 % hadde ingrediensmerking
som ikke stemte overens med resept, 20 % brukte ulovlige samlebetegnelser og 72 % hadde
ikke angitt allergener i samsvar med vedlegg IV i merkeforskriften. Mattilsynet ser alvorlig på
at det er såpass stor andel feilmerking av allergener.
Det ble funnet få avvik på språk og lesbarhet av merkingen.
247 produkter (38 %) hadde advarselsmerking for allergener. Formuleringen “kan inneholde
spor av” utgjorde den mest brukte advarselsmerkingen. Hovedårsaken til at
advarselsmerkingen ble brukt, var at utstyr benyttes til produksjon av flere typer produkter og
at utstyret er vanskelig å rengjøre. Andre årsaker var blant annet at leverandører av
råvarer/ferdigvarer, merker produktene med advarselstekst. Denne advarselsteksten
videreførtes av produsenter og importører på de nye sluttproduktene, uten at det var gjort en
vurdering av om advarselsmerkingen var riktig.
Advarselsmerkingen ble vurdert som villedende på 79 produkter og utgjør 33 % av antall
advarselsmerkede produkter. Årsaken til avvik var i første rekke at virksomhetene hadde
benyttet advarselsmerking uten å ha en tilfredsstillende begrunnelse.
Vurdering av internkontrollen
Det ble utført 293 tilsynsbesøk hos 252 virksomheter.
Internkontrollen skal sikre en systematisk og kontinuerlig prosess i virksomheten slik at
merkingen av produkter blir riktig, driftshygienen tilfredsstillende, at det gis tilstrekkelig
opplæring og at feil blir oppdaget og fulgt opp mv. Resultatene viser et stort antall avvik på
mange områder innenfor internkontrollen.
90 (36 %) av 251 tilsynsbesøk hadde regelbrudd i forhold til kravet om å ha rutiner for å sikre
etterlevelse av regelverket. I dette tallet inngår de som mangler rutiner eller der hvor rutinene
er noe mangelfulle f.eks. i forhold til merking av produkter. Hos virksomheter som har
etablert rutiner for regelverksetterlevelse, fant vi at disse rutinene ikke ble etterlevd ved 19 %
(49 av 253) av tilsynsbesøkene. Dette tallet omfatter også de som eventuelt ikke har noen
form for internkontroll på næringsmiddelområdet.
Som et ledd i sitt internkontrollarbeid skal virksomhetene gjennomføre en fareanalyse, for å
kartlegge hvilke farer relatert til matsikkerhet som finnes i virksomheten. I prosjektet har vi
undersøkt om virksomhetene har vurdert allergener som en mulig fare. Vi fant at det ved 53
% (134 av 254) av utførte tilsyn var avvik på dette punktet.
Produksjonshygiene
I forhold til kravet om å beskytte råvarer, ingredienser og ferdigproduserte næringsmidler mot
forurensning av allergener, var det regelbrudd ved 49 av 218 tilsynsbesøk (22 %). Det var
avvik ved 38 av 214 tilsynsbesøk (18 %) i forhold til kravet om orden, renhold og vedlikehold
med hensyn på allergener.
Produksjonsutstyr skal ikke være en kilde til forurensning. Det ble ved 19 av 216
tilsynsbesøk avdekket feil i henhold til dette punktet.
Virkemiddelbruk
Mattilsynet ga 225 varsel om vedtak, og i 177 av disse tilfellene ble det fattet vedtak. Det ble
fattet 21 hastevedtak. Mattilsynets inspektører har i tillegg veiledet om plikten til
regelverksetterlevelse et betydelig antall ganger.
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Kapittel 2:
2.1.

Bakgrunn og gjennomføring

Bakgrunn

Det ble på nordisk nivå besluttet å gjennomføre et Nordisk tilsynsprosjekt på
allergenmerking, inkludert advarselsmerking/spormerking. Prosjektet ble planlagt i 2010 og
gjennomført i 2011.
Årsrapporter fra RASSF (Rapid Alert System for Food and Feed) viser at det jevnlig
avdekkes tilfeller av udeklarerte allergener i mat. RASSF er myndighetenes meldesystem
innen EU/EØS på helsefarlig mat.
Det er viktig at forbrukeren kan stole på at merkingen er korrekt. Spesielt viktig er dette for
personer med matvareallergi og/eller intoleranse for visse typer mat. Inntak av mat som er
umerket eller feilmerket når det gjelder allergene ingredienser kan, for noen, føre til alt fra
fysisk ubehag til en livstruende tilstand. Det er derfor svært viktig at tilsynet reagerer når det
oppdages feilmerking av allergene ingredienser.
Allergene ingredienser skal merkes uansett mengde. Etter at regelverket for dette ble innført
i 2004, ser vi en økende bruk av advarselsmerkingen ”kan inneholde spor av”, eller
tilsvarende formuleringer, etterfulgt av en angivelse av ett eller flere allergener.
Dette kan være en viktig opplysning for denne gruppen forbrukere. Men advarselsmerking
som er ubegrunnet, eller kan bidra til å minske tilliten til denne type merking, er ikke ønskelig.
Unødig bruk av advarselsmerking kan bidra til å minske vareutvalget til denne gruppen.
Mattilsynet er av den oppfatning at virksomheter skal, så langt det er mulig, hindre utilsiktet
forekomst av allergener i matvarer. Både produsenter og importører skal ha kunnskap om
risikoen og tatt nødvendige forholdsregler for å minimalisere faren. Advarselsmerking skal
ikke benyttes som en unnskyldning for dårlige kontrollrutiner og hygienehåndtering.

2.2.

Målsetning

Effektmålene for prosjektet var:
 Virksomhetene skal ta ansvar for korrekt merking av sine produkter
 Riktig merking med tanke på allergene ingredienser
 Økt kompetanse om merking av allergener hos virksomhetene
 Gode rutiner hos virksomhetene for anvendelse av advarselsmerking av typen ”kan
inneholde spor av”
 Virksomhetene skal ta ansvar for å ha gode rutiner for håndtering av allergener,
inkludert rutiner for å unngå kryssforurensning
 Allergikerne skal kunne stole på at merkingen er korrekt
 Allergikerne skal kunne gjøre trygge matvarevalg
 Større utvalg av matvarer for allergikerne
 Myndighetene, pasientforeningene og bransjen skal komme nærmere en felles
forståelse av hva merkingen med ”kan inneholde spor av” betyr og hvordan den skal
håndteres
Resultatmålene for prosjektet var:
 Felles opplæring av inspektørene i Norden
 Utføre revisjoner hos produsenter, importører og i sentrale innkjøpsavdelinger i de
største kjedene (også felles med de nordiske deltagende myndigheter)
 Kontrollere at regelverket om allergenmerking overholdes
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2.3.

Kontrollere bruken av merking av typen ”kan inneholde spor av”
Utarbeide sjekklister og annet tilsynsverktøy
Utarbeide en felles nordisk holdning om bruken av merkingen ”kan inneholde spor av”
Sluttrapport
Gi informasjon til virksomheter, forbrukere, media og kontrollmyndigheter om
prosjektet

Organisering

Danmark, Sverige, Finland og Norge deltok i prosjektet. Prosjektet ble ledet av Norge.
Prosjektleder har vært Siri B. Svinddal (f.o.m. 1.6.2011) og Gyrd O. Gjevestad (t.o.m.
1.6.2011) begge ved Hovedkontoret, Seksjon omsetning til forbruker. Det ble nedsatt en
nordisk og en norsk prosjektgruppe.
Norsk arbeidsgruppe:
Prosjekteier:
Kristina Landsverk, direktør Tilsyn Hovedkontoret (HK)
Prosjektleder:
Siri B. Svinddal f.o.m. 1.6.2011, HK, Gyrd O. Gjevestad t.o.m.
1.6.2011, HK
Prosjektgruppe:
Anne-Mette W. Østeraas, Distriktskontoret for Trondheim og Orkdal
Helgunn Bruaset Brath, Distriktskontoret for Vestfold
Siv-Merethe Helgesen, Distriktskontoret for Oslo
Referansegruppe:
Steinar Høye, NHO Mat & drikke, Helle Grøttum, Norges Astma og
Allergiforbund, Dr. med Ragnhild Halvorsen, Anne Bueso (HK)
Prosjektkoordinator: Geir Smoland t.o.m. 1.6.2011, HK
Kommunikasjon:
Kristine Reithaug f.o.m. mars 2012 HK, Siri Haugsnes t.o.m. 2011, HK
Prosjektmedarbeider: Tuva Lundeby Haagensen, logging og behandling av data.
Nordisk Arbeidsgruppe:
Prosjekteier:
Kristina Landsverk, direktør Tilsyn HK
Prosjektleder:
Siri B. Svinddal f.o.m. 1.6.2011, HK
Gyrd O. Gjevestad t.o.m. 1.6.2011, HK
Prosjektgruppe:
Annika Nurttila, Finland
Ann-Christine L. Ekström, Sverige, Observatør Nordisk Ministerråd
NMF
Ulla Fäger, Sverige
Pernille L. Madsen/ Saoirse M. Eriksen, Danmark f.o.m. mars 2011
Niels Bølling, Danmark t.o.m. mars 2011
Prosjektkoordinator: Geir Smoland t.o.m. 1.6.2011, HK
Kommunikasjon:
Kristine Reithaug f.o.m. mars 2012, Siri Haugsnes t.o.m. 2011
Prosjektmedarbeider: Tuva Lundeby Haagensen, logging og behandling av data.

2.4.

Regelverksgrunnlag

Lovgrunnlaget for denne tilsynskampanjen var:
 forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler
(merkeforskriften)
 forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler)
 forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften)
I denne prosjektrapporten har vi brukt begrepet “allergener” istedenfor begrepet
“ingredienser med særlige merkekrav” som brukes i merkeforskriftens vedlegg IV.
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For nærmere informasjon om de spesifikke regelverkskravene som er undersøkt i prosjektet
- se vedlegg 2.

2.4.1.

Ingrediensmerking

Et visst utvalg allergene ingredienser skal merkes uansett mengde. Dette er nedfelt i
merkeforskriften, §§ 11 og 12. Listen over de allergene ingrediensene som skal merkes, er
angitt i forskriftens vedlegg IV. Dette kravet gjelder også for ingredienser avledet av disse
allergenene.
Virksomhetene skal ha systemer som sikrer at regelverket overholdes, jf.
internkontrollforskriften for næringsmidler, § 4. Næringsmiddelvirksomheter skal påse at
lovgivningen, som er relevant for deres drift, er oppfylt på alle trinn av produksjons-,
bearbeidings- og distribusjonskjeden i virksomhetene. I denne sammenhengen innebærer
dette at enhver virksomhet, både produsent og importør, skal ha etablert systematiske rutiner
som sikrer at sluttproduktet er merket korrekt med hensyn til allergener jf.
internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 nr. 3.

2.4.2.

Advarselsmerking – hygieneregelverket og virksomhetenes ansvar

Som et tiltak for å informere forbruker om en mulig utilsiktet forekomst av allergener i
produktet sitt, bruker enkelte virksomheter advarselsmerking/spormerking.
All merking skal være korrekt, også slik advarselsmerking. Den skal ikke villede kjøper med
hensyn til produktets art, opprinnelse eller sammensetning, jf. merkeforskriften § 5.
I henhold til krav i næringsmiddelhygieneforskriften jf. forordning (EF) 852/2004 artikkel 5
punkt 2a, må virksomheten identifisere alle farer som må forebygges, fjernes eller reduseres
til et akseptabelt nivå. Virksomheten skal ha inkludert allergener, som en mulig fare, i sin
fareanalyse i de tilfeller hvor dette er relevant. Videre skal de også følge kravene i vedlegg II
i næringsmiddelhygieneforskriften, som omhandler generelle hygieneregler for alle
næringsmiddelvirksomheter.
Ved gjennomgang av virksomhetenes farevurdering for bruken av advarselsmerking, ble det i
dette prosjektet lagt vekt på virksomhetens begrunnelse for denne type merking.

2.5.

Gjennomføring

Ved oppstarten av prosjektet ble det gjennomført et kontaktmøte med bransjen, NHO Mat og
drikke v/ Steinar Høie, Norges Astma- og allergiforbund v/Helle Grøttum, Reflektor AS v/
Hans J. Skarpeid og Dr. MED. Ragnhild Halvorsen.
Det ble arrangert et åpent seminar om merking av allergener 23. november 2010. Ved
seminaret deltok produsenter, importører, konsulentfirmaer, laboratorier, høgskole m.fl. Det
var foredragsholdere fra bransjen, Folkehelseinstituttet, NHO mat og drikke, Norges Astma
og allergiforbund og Mattilsynet.
Det ble gjennomført felles opplæring over to dager for inspektørene fra Sverige og Norge.
Finland og Danmark gjennomførte opplæring nasjonalt. Til sammen deltok ca. 350
inspektører i opplæringen relatert til prosjektet. I tillegg var prosjektet oppe som tema ved
den årlige nordiske tilsynskonferansen i 2011.
Det ble utarbeidet en veileder rettet mot inspektørene, med hensikt å gi oversikt over
prosjektet og gi nødvendig informasjon for gjennomføringen. Veilederen ble tilpasset de ulike
landene.
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Den norske delen av prosjektet ble gjennomført i perioden mars – november 2011. Det ble
utført 293 tilsynsbesøk i 252 virksomheter, og merkingen av 643 produkter ble vurdert. I
forbindelse med tilsynet, som ble utført som revisjoner (avtalt tilsyn), ble det sendt ut et
informasjonsbrev om prosjektet til virksomheten.
Resultatene fra den norske gjennomføringen inngår også i en felles nordisk rapport.
Den nordiske rapporten gjøres tilgjengelig på nettsidene www.mattilsynet.no og
www.norden.org

2.5.1.

Prosjektets omfang

Det var på forhånd definert hvilke produktkategorier som skulle inngå i prosjektet, og det ble
kun kontrollert emballerte produkter.
Det ble utført tilsyn hos importører og produsenter, som har produkter tilhørende følgende
produktkategorier:
Produkter
Ferdigmat og halvfabrikata
(posesupper, sausebaser, gryteretter
og lignende)
Frokostblandinger (for eksempel mysli
etc.)
Bakemiks (brød, pannekaker, vafler,
kaker), kaker, kjeks og ferdigstekte
brød
Godteri og snacks
Desserter (is, puddinger, gelé og
lignende)

Eksempler på produkter som tilhører gruppen
Middagsretter, f.eks. porsjonsmat for en eller flere
personer, lasagne, moussaka, pizza og pai. Den
inkluderer også posesupper, kjøttboller, potetmos,
pølser, sausebaser, gryteretter og lignende
Mysli, kornblandinger og frokostblandinger.
Bakemikser til brød, pannekaker, vafler og tørre
kaker, ferdig emballerte kaker, kjeks og
ferdigstekte brød (brød i poser, eventuelt
halvstekte brød).
Sjokolade, gelégodteri, potetgull, popkorn, nøtteog rosinblandinger etc.
Puddinger og gelé. Kategorien inkluderer både
ferdigretter og pulver som skal blandes ut med for
eksempel vann eller melk for å bli spiseklare.

Bakgrunnen for at disse produktene ble valgt ut var at produktene inngår i et normalt
kosthold også hos allergikere. Bransjen og forbrukerforeninger har også gitt innspill på valg
av produkter. Videre er advarselsmerking vanlig på disse produktene og produksjonen av
disse finnes i alle de nordiske landene.
Innenfor de ulike produktkategoriene, ble virksomhetene valgt ut etter prinsippet om
risikobasert tilsyn. Merkekontroll ble utført på 2-3 produkter fra hver virksomhet.
Merkekontrollen ble i hovedsak gjennomført i forkant av revisjonene, og ble benyttet som
grunnlag for vurdering av virksomhetens rutiner for merking av allergener. Det ble bedt om
innsyn i produktdatablader, resepter og andre dokumenter som kunne dokumentere
innholdet i produktene.
For å vurdere virksomhetenes rutiner for å sikre riktig merking av allergener, ble rutiner for
håndtering av råvarer og ferdigvarer, samt rutiner for renhold av lokaler og utstyr vurdert.
Dette ble gjort ut i fra perspektivet om at det skal forebygges mot forurensning. Det ble
vurdert om virksomheten hadde gjennomført en farevurdering, som inkluderte allergener, og
om denne var i samsvar med det som ble gjennomført i praksis.
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Resultater

Kapittel 3:

Her presenteres resultatene av produktkontroll og vurdering av virksomhetens
internkontrollsystem. Resultatene er avrundet til nærmeste hele prosent.
For noen virksomheter og produkter mangler det svar på enkelte spørsmål. Dette skyldes
dels at det har blitt gjennomført forberedende inspeksjoner i forkant av revisjoner, og at det
har blitt utført oppfølgingstilsyn hos noen virksomheter. I disse tilfellene kan inspektørene ha
gjort undersøkelser i forhold til et begrenset antall spørsmål innen prosjektomfanget. Ikke alle
spørsmål er relevante ved tilsyn hos importører, og dette påvirker også resultatet. Derfor er
prosentandelene som angis til tabellene i rapporten, basert på antall svar på hvert enkelt
spørsmål.
I tillegg til at inspektørene har rapportert inn resultatene fra utført tilsyn, har det vært en
separat elektronisk innrapportering av resultater fra merkekontrollen av det enkelte produkt.
Det manglet svar på enkelte spørsmål for et fåtall produkter. Prosjektgruppen har gått
igjennom grunnlaget for disse produktene manuelt, og funnet at svarene på disse
spørsmålene fordeler seg jevnt og ikke påvirker det prosentvise resultatet. Til hver tabell
angis det hvor mange produkter som er grunnlaget for resultatet.

3.1.

Nøkkeltall over utførte tilsyn

Utførte tilsyn
Detaljomsetning og servering
av mat og drikke
Import av næringsmidler
11

10

12
Mottak og produksjon av
vegetabilier

51

38

10
11

25

Mottak, slakting og produksjon
av fiskerivarer og muslinger
m.m.
Produksjon av andre matvarer
Produksjon av baker- og
konditorvarer
Produksjon av kjøtt og
kjøttprodukter
Produksjon av meieriprodukter

125

Produksjon av sjokolade,
honning og sukkervarer
Figur 1 viser antall tilsynsbesøk som er utført innenfor de ulike bransjene

Det ble gjennomført 293 tilsyn i 252 virksomheter fordelt på bransjene angitt i
figur 1.
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125 tilsyn hos bakeri/konditori bransjen
51 tilsyn hos importører av næringsmidler
38 tilsyn hos kjøttprodusenter
25 tilsyn hos andre næringsmiddelprodusenter
12 tilsyn hos de som driver med detaljomsetning og servering
11 tilsyn hos meieri bransjen
11 tilsyn hos fiskematprodusenter
10 tilsyn hos vegetabilie produsenter
10 tilsyn hos sjokolade og sukkervare produsenter
Innenfor de ulike produktkategoriene, ble virksomhetene valgt ut etter prinsippet om
risikobasert tilsyn. Andre faktorer som kan ha påvirket utvalget av virksomheter kan f.eks.
være hva slag type virksomheter som finnes innenfor det enkelte distriktskontor sitt
tilsynsområde, tidligere erfaringer med virksomhetene og størrelse på virksomhet.

Tilsyn fordelt på region

Region Trøndelag, Møre og Romsdal

3

Region Troms og Finnmark

1

Region Rogaland og Agder
Region Oslo, Akershus og Østfold
Region Nordland

14

3 1

11

22

2 3

2

7

7
7

10

7

14

Region Hedmark og Oppland 1 3

3

9
2 2

2
1

1

1
7

Region Hordaland, Sogn og Fjordane

Region Buskerud, Vestfold og Telemark

2

1

4

21

11

7

3 1
5 12

6

6

25
16

12
11

33

6

1

8

1

Detaljomsetning og servering av mat og drikke
Import av næringsmidler
Mottak og produksjon av vegetabilier
Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m.
Produksjon av andre matvarer
Produksjon av baker- og konditorvarer
Produksjon av kjøtt og kjøttprodukter
Produksjon av meieriprodukter
Produksjon av sjokolade, honning og sukkervarer
Figur 2 viser antall tilsyn innen de ulike produktkategorier fordelt på Mattilsynets regioner
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Region Trøndelag, Møre og Romsdal utførte totalt 23 tilsyn
Region Troms og Finnmark utførte totalt 11 tilsyn
Region Rogaland og Agder utførte totalt 37 tilsyn
Region Oslo, Akershus og Østfold utførte totalt 54 tilsyn
Region Nordland utførte totalt 16 tilsyn
Region Hordaland, Sogn og Fjordane utførte totalt 49 tilsyn
Region Hedmark og Oppland utførte totalt 45 tilsyn
Region Buskerud, Vestfold og Telemark utførte totalt 58 tilsyn
For eksempel har Region Nordland utført tilsyn i følgende kategorier:
 1 tilsyn utført i bransje “Detaljomsetning og servering av mat og drikke”
 2 tilsyn utført i bransje “Mottak, slakting og produksjon av fiskevarer og muslinger
m.m.”
 6 tilsyn utført i bransje “Produksjon av kjøtt og kjøttprodukter”
 7 tilsyn utført i bransje “Baker – og konditorvarer”

Produktkategorier

27
76

Ferdigmat og
halvfabrikata

154

Frokostblandinger
10

Brød, kaker, kjeks og
bakemiks
Godteri og snacks
Desserter

373

Figur 3 viser antall produkter som er kontrollert innenfor de ulike produktkategoriene

Det ble gjennomført merkekontroll av 643 produkter. Antall produkter i hver kategori:
373 produkter i kategorien for brød, kaker, kjeks og bakemiks
76 produkter i kategorien godteri og snacks
27 produkter i kategorien desserter
154 i kategorien ferdigmat og halvfabrikata
10 produkter i kategorien frokostblandinger
3 produkter var ikke kategorisert
Produktfordelingen må sees i sammenheng med hvilke virksomheter det ble utført tilsyn i,
som vist i figur 1. Virksomhetene kan imidlertid ha både produksjon og import av produkter i
forskjellige produktkategorier.
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3.2.

Tilsynsresultater

Tabell 1 viser en samlet oversikt over resultatene av kontrollpunkter i prosjektet. Resultatene
gjelder andel regelbrudd i forhold til antall tilsynsbesøk.

Regelbrudd
60%

53%

50%
37%

36%

40%
30%
20%
10%

22%

19%

22%

19%

9%
4%

18%

6%

0%

Ikke tilfredstillende
Tabell 1 viser andelen regelbrudd innen de ulike regelverkskravene som ble kontrollert

Det ble sett på følgende forhold ved revisjonene:
 Rutiner for opplæring og kompetanse
 Om ansvarsfordeling på området er klargjort og kjent
 Etterlevelse av fastsatte rutiner
 Resultater fra utført merkekontroll
 Rutiner for utforming av etiketter, oversettelse og kontroll av leverandører
 Rutiner for vareflyt, soneinndeling, lagringsforhold for råvarer og ferdige produkter,
bruk av samme utstyr ved oppveiing og oppbevaring av ulike ingredienser
 Renholdsrutiner relatert til allergener
 Vedlikeholdet er slik at en god rengjøring kan gjennomføres
 Om rutiner for kontroll av renholder etablert
 Om virksomheten har oversikt over hvilke allergener som inngår i produktene
 Rutiner for å kartlegge mulige farer (allergener) for aktuelle produkter
 Risikovurdering av produksjonsprosessen med tanke på å hindre forurensning av
råvarer og produkter med allergener
 Farevurdering ved valg av/bytte av leverandører og ingredienser relatert til allergener
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Rutiner for å gjøre ny farevurdering ved endring av produkter eller ved utvikling av
nye produkter

Alle næringsmiddelvirksomheter plikter å etablere og etterleve et internkontrollsystem,
fastsatt i internkontrollforskriften for næringsmidler § 4. I prosjektet fant vi at det var
regelbrudd på denne plikten ved 19 % (49 av 253) av utførte tilsyn. Det vil si at det ved 81 %
av tilfellene var resultatene tilfredsstillende på dette punktet.
I sitt internkontrollsystem skal virksomhetene ha fastsatt rutiner som skal sikre at regelverket
etterleves (krav til merking, hygiene mm.) Kravet er fastsatt i internkontrollforskriften for
næringsmidler § 5. Det ble konstatert regelbrudd ved 36 % (90 av 251) av utførte tilsyn i
forhold til dette kravet.
Det var regelbrudd ved 9 % (19 av 216) av utførte tilsyn i forhold til krav til utstyr i henhold til
næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 4 jf. vedlegg II
kapittel V.
Det var regelbrudd ved 22 % (49 av 218) av utførte tilsyn i forhold til krav til lagring og
håndtering av næringsmidler etter næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf. forordning (EU) nr.
852/2004 artikkel 4 jf. vedlegg II kapittel IX.
Det var regelbrudd ved 22 % (62 av 278) av utførte tilsyn i forhold til kravene til prinsipper for
merking, presentasjon og reklame i merkeforskriften § 5.
Det var regelbrudd ved 4 % (11 av 281) av utførte tilsyn som omhandlet krav til språk mm. i
merkeforskriften § 6.
Det var regelbrudd ved 6 % (18 av 280) av utførte tilsyn som omhandlet krav til merkingens
plassering mm. i merkeforskriften § 7.
Det var regelbrudd ved 37 % (103 av 282) av utførte tilsyn som omhandlet krav til
ingrediensliste i merkeforskriften § 11.
Det var regelbrudd ved 19 % (51 av 274) av utførte tilsyn som omhandlet krav til merking av
sammensatte ingredienser i merkeforskriften § 12.
Det var regelbrudd ved 18 % (38 av 214) av utførte tilsyn som omhandlet krav til orden,
renhold og vedlikehold i næringsmiddelhygieneforskriften § 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004
artikkel 4 jf. vedlegg II kapittel I
Det var regelbrudd ved 53 % (134 av 254) av utførte tilsyn som omhandlet virksomhetens
plikt til å gjennomføre fareanalyse og ha styring med farer i næringsmiddelhygieneforskriften
§ 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 5 pkt. 2a.
Resultatene i forhold til merking er utdypet i del 3.2.1 merkekontroll. For utdyping av
regelverkskrav, se vedlegg 2.
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3.2.1.

Utdyping av resultater etter merkekontroll

Er ingrediensmerkingen av allergener
tilfredsstillende?
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

77%

23%

Ja

Nei

Tabell 2 viser om produktene hadde riktig merking av allergene ingredienser

77 % av produktene hadde tilfredsstillende merking av allergene ingredienser i henhold til
merkeforskriften §§ 11 og 12 jf. vedlegg IV i merkeforskriften.
23 % av produktene hadde ikke tilfredsstillende merking av allergene ingredienser henhold til
merkeforskriften §§ 11 og 12 jf. vedlegg IV i merkeforskriften.
Av 643 produkter ble det avdekket feil i merkingen ved 23 % av disse. Det vil si at det var feil
med merking av allergene ingredienser på 149 produkter.
Detaljer for hva slags feil som ble gjort i merkingen av allergene ingredienser er vist i tabell 3.

Typer feil i ingrediensmerkingen
80%

72%

70%
60%
44%

50%
40%
30%

20%
20%
10%
10%
0%
Ingrediensmerkingen
mangler

Ingrediensmerkingen
stemmer ikke med
resept

Brukt ulovlig
samlebetegnelse

Allergener ikke angitt i
samsvar med vedlegg IV

Tabell 3 viser typer feil som er gjort i merkingen der ingrediensmerkingen ikke var
tilfredsstillende
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10 % av produktene med ikke tilfredsstillende ingrediensmerking av allergener mangler
ingrediensmerking. Det vil si at 15 av 149 produkter ikke hadde ingrediensliste.
44 % av produktene med ikke tilfredsstillende ingrediensmerking av allergener, har en
ingrediensmerking som ikke stemmer med resept. Det vil si 65 av 149 produkter. Årsaker til
dette kan være at merking ikke har blitt oppdatert ved endring av resept (sammensetning).
20 % av produktene med ikke tilfredsstillende ingrediensmerking av allergener benytter
samlebetegnelse som ikke er tillatt i henhold til merkeforskriften § 12. Det vil si at 30 av 149
produkter hadde avvik på dette punktet. Samlebetegnelser som er benyttet, og hvor det ikke
fremgår at ingrediensen inneholder et allergen, er eksempelvis produktet creme fraiche med
innhold av melk, og margarin med innhold av melk og soya.
72 % av produktene med ikke tilfredsstillende ingrediensmerking av allergener, har
allergener som ikke er angitt i samsvar med merkeforskriftens vedlegg IV. Det vil si 106 av
149 produkter. Av de 106 produktene var det 77 produkter som manglet angivelse av
allergener som var tilsatt produktene.
Eksempler på feil kan være at det mangler opplysninger om innhold av selleri i en
krydderblanding. Andre eksempler kan være at opphavet til ingrediensen, tilsetningsstoffet
eller eventuelle bærestoffer er allergener som ikke er merket. F.eks. tilsetningsstoffet lecitin
(E322), som kan utvinnes fra soya eller egg, merkes ofte kun som lecitin.
Utdyping av hvilke allergener som var feilmerket
I prosjektet kartla inspektørene hvilke allergener i merkeforskriftens vedlegg IV som var
utelatt fra ingrediensmerkingen.
Allergener det manglet angivelse av i ingrediensmerkingen:
Mangler angivelse av følgende allergen
Soya og produkter fremstilt av soya
Glutenholdig korn og produkter fremstilt av dette
Melk og produkter fremstilt av melk
Selleri og produkter fremstilt av selleri
Egg og produkter fremstilt av egg
Sennep og produkter fremstilt av sennep
Fisk og produkter fremstilt av fisk
Nøtter og produkter fremstilt av nøtter
Sesamfrø og produkter fremstilt av sesamfrø

Totalt
47
21
13
8
3
2
1
1
1

Tabell 4 viser oversikt over antall ganger de ulike allergenene ikke var angitt i
ingrediensmerkingen

Det var totalt 77 av 106 produkter som manglet angivelse av en eller flere allergene
ingredienser. Tabell 4 viser f.eks. at soya var utelatt fra merkingen på 47 av produktene.
Hvert produkt kan ha ett eller flere allergener som var utelatt i merkingen.
Inspektørene kartla også hvilke allergener som var upresist/uklart merket i ingredienslisten.
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Allergener som var upresist angitt i ingrediensmerkingen:
Upresis angivelse av følgende allergen
Soya og produkter fremstilt av soya
Melk og produkter fremstilt av melk
Egg og produkter fremstilt av egg
Nøtter og produkter fremstilt av nøtter
Sesamfrø og produkter fremstilt av sesamfrø
Svoveldioksid og sulfitt i konsentrasjoner på 10 mg/kg eller mer 10
mg/l, uttrykt som SO²
Glutenholdig korn og produkter fremstilt av dette

Totalt
20
7
4
5
4
3
2

Tabell 5 viser antall ganger de ulike allergenene har vært upresist angitt i ingrediensmerkingen

Det var totalt 40 av 106 produkter hvor det var upresis angivelse av en eller flere allergene
ingredienser. Tabell 5 viser f.eks. at soya var upresist/uklart merket på 20 av produktene.
Hvert produkt kan ha ett eller flere allergener som var upresist angitt i merkingen
Merkefeil på språk og lesbarhet

5%

4%

4%
3%

2%

2%
1%
0%
Ikke tilfredsstillende språk i
merkingen

Merkingen ikke lett lesbar

Tabell 6 viser resultatene i forhold til språk og lesbarhet

Det er 2 % av produktene som ikke har tilfredsstillende språk mm. i merkingen etter krav i
merkeforskriften § 6.
Hos 4 % av produktene er merkingen ikke lett lesbar mm. etter krav i merkeforskriften § 6.
Av 640 merkevurderinger ble det avdekket feil og mangler i språk ved 2 %. Dette tilsvarer 14
av produktene. Årsaken var at merkingen ikke var på norsk eller nordisk språk, eller at det
var ord som er ulik den norske ordlyden, f.eks. myse som er merket som valle eller vassle.
Det var 4 % av produktene som hadde merking som ikke var lett lesbar, noe som utgjør 27
av 640 produkter. Årsak til feil kan være utydelige etiketter, liten skrift og mye tekst på etikett
og at deler av tekst falt utenfor tekstområdet.
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Er produktet merket med
advarselsmerking for allergener?
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Tabell 7 viser hvor mange av de kontrollerte produktene som var merket med
advarselsmerking for allergener

38 % av produktene er merket med advarselsmerking for allergener
62 % av produktene er ikke merket med advarselsmerking for allergener
Ved gjennomføring av merkekontrollen, kartla inspektørene antall produkter som var merket
med advarselsmerking for allergener. Det var advarselsmerking for allergener på 247 av de
643 vurderte produktene.

Type advarselsmerking som ble brukt
90%
80 %
80%
70%
60%
50%
40%
30%
21 %
20%
10%

3%

2%

2%

0%
Kan inneholde spor
av…

Inneholder spor
av…

Produsert på
Produsert i samme
samme bånd/linje
lokaler som
som produkter som produkter med
inneholder…
innhold av…

Tabell 8 viser hvilken form for advarselsmerking som ble brukt
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Annet

Ved gjennomføring av merkekontrollen, kartla inspektørene ulike former for
advarselsmerking som ble brukt. Av 246 produkter som var merket med advarselsmerking
for allergener var følgende varianter brukt:
80 % (197 av 246) merket med “Kan innehold spor av..”
3 % (8 av 246) merket med “Inneholder spor av...”
2 % (6 av 246) merket med “Produsert på samme bånd/linje som produkter som inneholder..”
2 % (4 av 246) merket med “Produsert i samme lokaler som produkter med innhold av..”
21 % (51 av 246) merket med “Annet”
Under “annet” er det registrert andre formuleringer på advarselsmerking som var benyttet.
Det var advarsel mot mulig forurensning og en spesifisering av at allergener er til stede i
bedriften, eller at advarselsmerking er videreført fra ingredienser som benyttes i produktet.
Andre varianter som var benyttet var henvisning til internettside, eller en ekstra oppramsing
av allergener i tillegg til ingredienslisten på merkingen. “Kan forekomme spor av” var også
benyttet som advarselsmerking.
På dette spørsmålet mangler vi svar for ett av produktene.
Under merkekontrollen kartla inspektørene hvilke allergener det advares mot i merkingen.
Oversikt over hvilke allergener det advares mot i merkingen:
Ingredienser med særlige merkekrav, jf. Vedlegg IV

Totalt

Nøtter (mandel, hasselnøtt, valnøtt, cashewnøtt, pekannøtt,
paranøtt, pistasienøtt, macadamianøtt/australianøtt) og produkter
fremstilt av nøtter

173

Melk og produkter fremstilt av melk (herunder laktose)

85

Sesamfrø og produkter fremstilt av sesamfrø
Egg og produkter fremstilt av egg
Soya og produkter fremstilt av soya
Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre, spelt, kamut/egyptisk
hvete eller hybrider av disse) og produkter fremstilt av
glutenholdig korn
Peanøtter og produkter fremstilt av peanøtter
Selleri og produkter fremstilt av selleri
Svoveldioksid og sulfitt i konsentrasjoner på 10 mg/kg eller mer
eller 10 mg/l, uttrykt som SO²
Sennep og produkter fremstilt av sennep
Lupin og produkter fremstilt av lupin
Skalldyr og produkter fremstilt av disse

81
68
60
37

Tabell 9 viser antall ganger det advares mot de enkelte allergenene i merkingen
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22
5
5
2
2
1

Hva oppgir virksomheten som årsaker til at spormerking
er brukt?
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60%
50%
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30%
20 %

18 %

20%
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Tabell 10 viser forklaring som virksomhetene har oppgitt for bruk av advarselsmerkingen for
allergener

Under merkekontrollen kartla inspektørene hva virksomhetene oppga som forklaring til at de
240 produktene var merket med advarselsmerking. Følgende begrunnelser ble gitt:
For 20 % (49 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at det er støv i luft pga. åpne
lokaler
For 55 % (132 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at utstyr brukes til flere ulike
produkter
For 37 % (88 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at det er vanskelig å rengjøre
utstyr
For 9 % (22 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at det er vanskelig å rengjøre
lokaler
For 18 % (43 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at underleverandør har merket
ingredienser og ingrediensblandinger med advarselsmerking
For 17 % (41 av 240) av produktene oppgir virksomhetene at produkter er produsert på
lisens for andre, eier av merkevaren har bestemt merkingen av produktet
For 26 % (62 av 240) av produktene oppgir virksomhetene annet som begrunnelse. Noen
har for eksempel oppgitt at det ikke er mulig å planlegge produksjonsrekkefølgen, at det var
ingen rutiner for å hindre kryssforurensning av allergener i produksjonslokalet, direkte
oversettelse av merking fra leverandør osv.
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En virksomhet kan ha oppgitt flere grunner til advarselsmerkingen.
På dette spørsmålet mangler vi svar for seks av produktene.

Er advarselsmerkingen
villedende?
80%

67 %

60%
40%

33 %

20%
0%
Ja

Nei

Tabell 11 viser om advarselsmerkingen som ble brukt var villedende eller ikke

33 % av advarselsmerkingen er villedende etter merkeforskriften § 5.
67 % av advarselsmerkingen er ikke villedende etter merkeforskriften § 5.
På bakgrunn av merkekontrollen, vurdering av rutiner, eventuelle fareanalyser og
kartleggingen, konkluderte inspektørene om advarselsmerkingen var villedende eller ikke.
Resultatene viser at 79 av 242 produkter hadde villedende advarselsmerking for allergener.
Underliggende data viser at 48 (61 %) av de 79 produktene med villedende merking, brukte
advarselsmerking uten en tilfredsstillende begrunnelse. Det var 4 (5 %) av produktene hvor
det ikke var samsvar mellom norsk og utenlandsk merking.
For 32 produkter (41 %) var det oppgitt andre årsaker. Eksempler som ble oppgitt var at det
ikke rengjøres mellom ulike produksjoner for å redusere faren for allergen forurensning, det
advares mot allergener som ikke finnes i virksomheten, det advares mot mulig forurensning
av allergener som inngår som en ingrediens i produktet, det var ikke samsvar mellom resept,
produktdatablader og merking på poser, og manglende kjennskap til rutine for merking.
På dette spørsmålet mangler vi svar for fire av produktene.
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3.3.

Virkemiddelbruk

Oversikt over totalt antall vedtak
250

239
225

200
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0
Påpekning av plikt

Varsel om vedtak

Vedtak

Vedtak uten forhåndsvarsel

Tabell 12 viser hvilke virkemidler som ble benyttet i prosjektet

Mattilsynet har 239 ganger påpekt plikten til regelverksetterlevelse i tilsynsrapporter til
virksomhetene. Hver virksomhet kan ha fått ingen, en eller flere slike påpekninger.
Det har blitt gitt 225 varsel om vedtak ovenfor virksomhetene. I 177 av disse tilfellene ble det
fattet vedtak med pålegg om utbedring av mangler. Det ble i tillegg til disse vedtakene fattet
21 hastevedtak. Hver virksomhet kan ha fått ingen, et eller flere slike varsel om vedtak og
vedtak.
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Virkemiddelbruk fordelt på region
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Tabell 13 viser oversikt over brukte virkemidler fordelt på regionene

Forklaringer
Påpeking av plikt er ikke et formelt virkemiddel, men en veiledning fra Mattilsynet om at det
foreligger brudd på en regelverksbestemmelse og en påminnelse om plikten til å etterleve
reglene. Påpeking av plikt kan gjøres i de tilfeller hvor regelteksten er klar og tydelig, og der
regelbruddet ikke er alvorlig. Påpekning av plikt skal kun brukes ved førstegangs
overtredelse av en regelverks bestemmelse.
Mattilsynet skal i henhold til matloven fatte de nødvendige vedtak for å sikre formålet med
loven. I begrepet nødvendige vedtak ligger det til grunn både Mattilsynets rett til å gripe inn
ovenfor virksomheter, samt at Mattilsynet i sin saksbehandling skal legge
forholdsmessighetsprinsippet til grunn. Dette betyr at det ikke skal fattes strengere vedtak
eller bruke mer virkemidler enn det som er nødvendig for å sikre etterlevelse av regelverket.
Alle vedtak som fattes av Mattilsynet blir varslet på forhånd, slik at virksomheten har
anledning til å uttale seg før vedtak treffes. I mange tilfeller retter virksomhetene opp mangler
allerede innen uttalelsesfristen. I disse tilfellene vil sakene bli avsluttet før vedtak fattes.
Dette er med på å forklare hvorfor ikke antall varslede vedtak er likt med antall fattede
vedtak. En annen årsak er at saken ikke ble ferdig behandlet innen prosjektperiodens utløp.
Betegnelsen hastevedtak brukes på vedtak som ikke har blitt varslet på forhånd. Dette vil
være tilfelle i saker som haster som følge av f.eks. at regelbruddet representerer en mulig
helsefare. Ikke alle regelbrudd som kan representere en mulig helsefare fører til hastevedtak.
I de tilfellene virksomheten på eget initiativ umiddelbart iverksetter de nødvendige tiltakene
og kan dokumentere dette, vil det ikke alltid være nødvendig å fatte et slikt vedtak jf.
forholdsmessighetsprinsippet. I slike tilfeller vil virksomheten allikevel kunne få varsel om
vedtak om å gjøre endringer i sine rutiner.
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Kapittel 4:

Vurdering av resultater

Det norske regelverket er i stor grad harmonisert med EU. Det skal sikre forbrukerne et høyt
nivå av mattrygghet, men også sikre fri flyt av varer mellom medlemslandene og EØS-land.
Om regelverket er likt for de nordiske land, kan ulike tolkninger medføre ulik praksis mellom
landene. For virksomheter som omsetter samme produkter i flere nordiske land, vil en ulik
forvaltning kunne skape ulike vilkår. Et av målene med prosjektet var nettopp å arbeide for
en mer enhetlig forvaltningspraksis på området allergener. For virksomhetene er det
avgjørende at de setter seg inn i regelverket. Et annet viktig mål var å bevisstgjøre
virksomhetene til å ta allergener på alvor ved å etablere gode rutiner for produksjon og
merking av sine produkter. Det innebærer blant annet å gjøre sitt ytterste for å hindre
forurensning med allergener der det er mulig.
Mattilsynet har gjennomført 293 tilsynsbesøk i 252 virksomheter. Merkekontroll er foretatt av
643 produkter. Prosjektet har hatt et vidt omfang ved at prosjektet er gjennomført nasjonalt,
tilsyn er gjennomført i mange ulike typer virksomheter, og at det er et betydelig antall
tilsynsbesøk og merkekontroller som er gjennomført. Prosjektets resultatmål er i så
henseende oppfylt. Prosjektet ble planlagt og gjennomført i samarbeid med Mattilsynets
nordiske kollegaer. Videre ble det gjennomført felles opplæring av inspektørene og
utarbeidet sjekklister basert på felles kontrollpunkter. Den norske gruppen har i tillegg bidratt
med innspill i forhold til det felles nordiske diskusjonsgrunnlaget og forslag til kriterier for bruk
av advarselsmerkingen “kan inneholde spor av“.
De norske resultatene inngår som en del av det felles nordiske prosjekt om merking av
allergener på matvarer. Norske resultater skiller seg ikke vesentlig fra de samlede
resultatene fra det nordiske prosjektet.

4.1.

Produktvurdering

Ingrediensmerking
Allergene ingredienser angitt i merkeforskriftens vedlegg IV skal merkes uansett mengde.
Dette er en bestemmelse som er harmonisert med EU. Ingredienslisten er det viktigste
hjelpemiddelet forbrukerne har for å kontrollere innholdet i produkter de kjøper, både med
tanke på næringsinnhold og på allergener.
Ingredienser som gir allergi, kan gi ulik alvorlighetsgrad av reaksjon hos allergikerne. I tillegg
er det individuelle forskjeller hos den enkelte allergiker på reaksjonsform og grad av
alvorlighet. I merkeforskriften skilles det ikke på de ulike allergenene som er angitt i vedlegg
IV, slik at det er samme krav til merking uavhengig av hvor alvorlig reaksjon de kan
forårsake.
Det forventes at virksomhetene ved hjelp av gode kontrollrutiner, ivaretar merkingen av de
14 allergenene som skal merkes uansett mengde. Prosjektet har imidlertid vist et betydelig
antall feil på ingrediensmerkingen. Våre resultater viser at det var feil i merkingen av
allergene ingredienser ved 149 av 643 kontrollerte produkter (23 %). Dette er et resultat
Mattilsynet ikke er fornøyd med.
De fleste av merkefeilene (72 %) skyldes at allergene ingredienser ikke var angitt i samsvar
med merkeforskriftens vedlegg IV. Nest høyeste andel avvik (44 %) skyldes at det ikke var
samsvar mellom ingrediensmerkingen og det som var oppgitt i resepter. Dette er etter
Mattilsynets syn alvorlige avvik.
Det er også alvorlig at det for 30 produkter var brukt ulovlige samlebetegnelser på
sammensatte ingredienser, slik at allergene ingredienser som inngikk i de sammensatte
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ingrediensene ikke ble merket tydelig. Dette representerer alvorlige merkefeil, som gjør at
allergikerne ikke får nødvendig informasjon om hva produktene inneholder. Det er særlig
alvorlig at 15 produkter manglet ingrediensmerking helt.
Soya er det allergenet som oftest helt er utelatt fra ingrediensmerkingen eller som ikke er
angitt på en tydelig måte. Etter soya er det glutenholdig korn og produkter framstilt av dette,
som oftest mangler i ingrediensmerkingen. Mens melk og produkter framstilt av melk, er det
allergenet etter soya som oftest ikke er tydelig merket.
Disse resultatene gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved virksomhetenes
merkekompetanse, og om opplæringen av personalet er tilstrekkelig. Særlig for ansatte som
har ansvar for merking av produkter, bør merkeregelverket være godt kjent. Dette gjelder
også for importører.
Fra bakgrunnsmaterialet ser vi at det for flere virksomheter er en alvorlig mangel på rutiner
for oppdatering av merking i forhold til endringer som gjøres i resept/sammensetning. For
andre kan det være ulike årsaker til at merkingen ikke stemmer overens med det faktiske
innhold.
Positive resultater var blant annet at det var få avvik på språk og lesbarhet i merkingen.
Advarselsmerking
Resultatene viser at 247 av 643 produkter var merket med advarselsmerking. Uttrykket “Kan
innehold spor av” er den mest vanlige varianten av advarselsmerking. De allergenene som
det oftest advares mot er ulike typer nøtter. Deretter følger advarsler mot melk og sesamfrø,
tett fulgt av egg og soya.
Advarselsmerking er kun regulert gjennom bestemmelsen om villedende merking, og det
finnes ingen definisjon på hva et “spor“ er eller hvor sporadisk det kan forekomme i en
produksjonsserie. Fra myndighetenes side er det sentralt at det ved tilsyn legges vekt på å
kontrollere at virksomhetene har vurdert sin bruk av advarselsmerking og at virksomhetene
har etablert rutiner som omfatter problematikken.
Årsaken til at advarselsmerking blir brukt var i hovedsak at samme utstyret brukes til flere
ulike produkter, og dernest at utstyret var vanskelig å rengjøre. Andre årsaker var blant annet
at leverandørene av råvarer og importerte varer merker med “kan inneholde spor av“, som
senere videreføres uten en vurdering av om produktene trenger en slik advarselsmerking
eller ikke. Det er viktig at virksomhetene har gode rutiner for kontroll av sine leverandørers
produkter og internkontroll for å ha relevant dokumentasjon før de bestemmer seg for å
bruke advarselsmerking.
Resultatene gjør at det bør diskuteres om virksomhetene gjør sitt ytterste i
risikohåndteringen for å unngå unødvendig bruk av advarselsmerking. Virksomhetene bør
selv nøye overveie hvilke risikoreduserende tiltak som brukes for å unngå slik
advarselsmerking.
Mattilsynet har konkludert med at advarselsmerkingen var villedende for 79 av 247
produkter. De fleste av tilfellene skyldes at virksomheten ikke hadde en god nok begrunnelse
for bruk av slik advarselsmerking. At det ikke finnes terskelverdier, fastsatte bestemmelser
for hva spor er eller fastsatte nivåer for hvilke mengder forbrukerne reagerer på, kan ikke
rettferdiggjøre at en del virksomheter advarselsmerket produkter ukritisk uten å ha foretatt en
eller annen form for vurdering.
Når virksomhetene har utført en vurdering og mener at de har grunn til å advarselsmerke,
kan det være relevant å bruke en slik form for merking. Det er viktig å understreke at det er
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virksomhetens ansvar å beslutte, ut ifra sin vurdering, om advarselsmerkingen er nødvendig
som et siste tenkbart risikohåndteringstiltak.
Det er viktig at virksomhetene gjør det de kan for å unngå kontaminering med allergener.
Hva som er tilstrekkelig avgjøres i hvert enkelt tilfelle. Målet med prosjektet var å synliggjøre
for bransjen at advarselsmerking ikke skal brukes som en hovedregel, men som et tiltak
basert på en vurdering i det enkelte tilfelle.

4.2.

Internkontroll

Hensikten med å etablere og drive internkontroll, er å sikre at det gjennomføres systematiske
tiltak for å sikre at regelverket oppfylles. Resultatene fra prosjektet viser at det var mange
regelbrudd relatert til merking, hygiene og farevurdering, som igjen kunne knyttes opp til
manglende etterlevelse av eget internkontrollsystem (19 %) eller mangler ved rutiner (36 %).
Det betyr at de manglene som er avdekket var gjennomgående/systematiske avvik i
virksomhetens arbeid på disse områdene.
Lokalene for produksjon, håndtering og lagring av næringsmidler, samt utstyr som kommer i
kontakt med næringsmidler, skal ikke være kilder til forurensing av råvarer, ingredienser og
ferdige produkter. Ved 18 % av tilsynsbesøkene var det avvik relatert til allergener med tanke
på orden, renhold og vedlikehold av lokaler. Ved 9 % var det avvik i forhold til kravet om at
utstyr ikke skal være en kilde til forurensning med allergener.
Lagring og håndtering av råvarer, ingredienser og ferdige produkter skal foregå på en slik
måte at disse ikke blir forurenset, f.eks. med allergener. Prosjektet har avdekket at det var
avvik på dette området ved 22 % av tilsynsbesøkene.
Resultatene viser at virksomhetene har et forbedringspotensial i forhold til rutiner på alle
disse områdene.
På spørsmålet om virksomhetene har tatt hensyn til alle relevante allergener i fareanalysen,
viser resultatene at svært mange ikke har det. Ved over halvparten av utførte tilsyn, ble det
avdekket mangler i forhold til kravet om å vurdere en eventuell fare med allergener i egen
virksomhet. Resultatet innbefatter både de som helt mangler en slik vurdering og de som
ikke har gjennomført en slik vurdering tilfredsstillende. At de angitte allergenene, som skal
merkes etter regelverket, ikke er med i fareanalysen for mange virksomheter er alvorlig.
Prosjektets resultater tyder på at virksomhetene ikke i tilstrekkelig stor grad har merket seg
at allergener er en reell fare for visse forbrukere. En konsekvens av dette kan være at
internkontrollen har mangler med tanke på allergihåndtering med f.eks.
allergenkontaminasjon og feilmerking som resultat.

4.3.

Oppfølging av resultatene

Et av effektmålene for prosjektet var at virksomhetene skulle ta ansvaret for korrekt merking
av sine produkter. Det er avdekket mange avvik gjennom prosjektet, og Mattilsynets
inspektører har fulgt opp med en rekke varsel om vedtak og vedtak. I tillegg er det et
betydelig antall tilfeller hvor inspektørene har veiledet virksomhetene om plikten til
etterlevelse av regelverket på området. Mattilsynet er ikke fornøyd med det betydelige antall
avvik som er avdekket, men er tilfreds med at inspektørene har fulgt opp med bruk av
virkemidler der de har vurdert dette som nødvendig. Det er det enkelte distriktskontor som
har fulgt opp, og eventuelt fortsatt følger opp, enkelt sakene i prosjektet.
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Mattilsynet har i prosjektperioden gjennomført en rekke tiltak for å sette fokus på
allergenmerking og håndtering av allergener, både internt og eksternt. Opplæring av
Mattilsynets inspektører har blitt gjennomført. I tillegg har det blitt arrangert åpen fagdag for
bransjen og andre interesserte. Mattilsynet har hatt dialog med bransjeorganisasjonen NHO
Mat og drikke, pasientorganisasjonen Norges Astma og allergiforbund og fagpersoner
utenfra i forbindelse med prosjektet.
Mattilsynet gjennomfører i 2012 et eget nasjonalt prosjekt i forhold til kravet om innføring av
HACCP-metoden. Dette prosjektet tar for seg HACCP på generelt grunnlag, men allergener
som en mulig fare, vil også kunne bli tema ved disse revisjonene uten at dette er hovedfokus
for dette prosjektet.
Mattilsynet forventer at allergenmerkeprosjektet også har en effekt utover de som direkte
inngikk i prosjektet, ved at dette har vært drøftet med bransjeforeningen og
forbrukerforeningen og informasjon om prosjektet har vært lagt ut på Mattilsynets
hjemmesider. Prosjektet har også vært omtalt i media.
Mattilsynet har bidratt med informasjon til forbrukerne om advarselsmerking av allergener på
nettsiden www.matportalen.no. Dokumentet heter Hva betyr merkingen "kan inneholde spor
av"?
EU har vedtatt den nye matinformasjons forordningen: Regulation (EU) No 1169/2011 of the
European Parliament and of the Council of 25 October, on the provisions of food information
to consumers. Det nye regelverket vil blant annet stille krav til størrelse på skrift og at det
skal være gode kontraster i merkingen. Ingredienser som kan gi allergi eller intoleranse skal
framheves i merkingen ved bruk av uthevet skrift eller kursiv. Det vil også bli krav til merking
av allergene ingredienser på uinnpakkede matvarer i detaljhandelen og storhusholdning.
Endringene i regelverket vil gjelde i EU fra 2014. Reglene er foreløpig ikke en del av EØSavtalen og dermed inntil videre ikke en del av norsk regelverk. Status for regelverksendringer
legges ut på Mattilsynets hjemmesider.

Kapittel 5:

Konklusjon

Det ble funnet feilmerkede produkter med tanke på allergener på det norske markedet.
Feilmerking av allergener kan medføre en risiko for allergikere med alt fra milde til
livstruende reaksjoner som følge. Mattilsynet anser feilmerking av ingredienser som en
alvorlig mangel, spesielt når det gjelder allergener.
Prosjektet har vist at mange virksomheter har for dårlige rutiner for merking og håndtering av
allergener. Det er virksomhetenes ansvar å påse at produktene er korrekt merket og at
internkontrollen fungerer. Dette gjelder også for importører.
Prosjektets resultater tyder på at virksomhetene ikke i tilstrekkelig utstrekning har forstått at
allergener er en reell fare for visse forbrukergrupper. En konsekvens av dette kan være at
internkontrollen relatert til allergenhåndtering blir for dårlig, med feilmerking og utilsiktet
forurensning med allergener som resultat.
Mattilsynets distriktskontor har varslet og fattet mange vedtak med pålegg om retting i
forbindelse med prosjektet.
De norske resultatene inngår som en del av det felles nordiske prosjektet om merking av
allergener på matvarer. Det er samsvar med norske resultater og det som er funnet i
Danmark, Sverige og Finland.
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Vedlegg:
1. Liste over virksomheter og produkter som var med i prosjektet
2. Oversikt over regelverkskrav i prosjektet
3. Vedlegg IV i merkeforskriften
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Vedlegg 1
LISTE OVER VIRKSOMHETER OG PRODUKTER SOM VAR MED I
PROSJEKTET

Virksomhet

Distriktskont
or

Produktnavn

Aasmundsens bakeri

Midt og VestTelemark
Midt og VestTelemark
Midt og VestTelemark
Salten
Salten
Bergen og omland
Oslo
Oslo
Oslo
Bergen og omland
Bergen og omland
Romerike
Romerike
Romerike
Drammen

hveteboller 8 pkn

Drammen

Liten Bløtkake

Drammen

Martes ostekake

Midt-Rogaland
Midt-Rogaland

Suksesskake
Grovt Delikatessebrød

Midt-Rogaland

Skolebrød

Øst-Hedmark
Øst-Hedmark
Øst-Hedmark
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Drammen
Drammen
Drammen
Drammen
Tromsø

Fiskekaker, original 400 g
Steinbitkarbonader med purre og hvitløk
Villlaksburger med dill
Kneipbrød
Baglerbrød
Loff
Kakemons Sjokoladekake på 1, 2, 3
Ostekake (Møllerens)
Krutonger
Kakemons sjokoladekake på 1, 2, 3
Skarvenbrød

Aasmundsens bakeri
Aasmundsens bakeri
Aga Mat As
Aga Mat As
Aldin
ALNA MARGARINFABRIK AS
ALNA MARGARINFABRIK AS.
ALNA MARGARINFABRIK AS.
Alpnaering Norge AS
Alpnaering Norge AS
Alternativ Mat
Alternativ Mat
Alternativ Mat
Antons produksjon, Nedre
Eiker vei 47, 3045 Drammen
Antons produksjon, Nedre
Eiker vei 47, 3045 Drammen
Antons produksjon, Nedre
Eiker vei 47, 3045 Drammen
Arne Johannessen
Arne Johannessen Bakeri
Hana
Arne Johannessen Bakeri
Hana
AS Berggren
As Berggren
As Berggren
Austbygde Bakeri AS
Austbygde Bakeri AS
Austbygde Bakeri AS
Automatpack AS
Automatpack AS
Automatpack AS
Automatpack AS
Bakehuset Nord-Norge AS
avd. Tromsø

halvgrovt brød
hvetekringle med kokos
Fyrstekake
Gulrotkake
Laima melkesjokolade
Coop X-tra potetsalat
P&K Rømmedressing med hvitløk
Eugen Johansen AS Coleslaw
Løksuppe
Saus Napoiltane
Orgran tomato soup
Orgran buck wheat pancake mix
Aprikoser
Napoleonskake
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Bakehuset Nord-Norge AS
avd. Tromsø
Bakehuset Nord-Norge AS
avd. Tromsø
Bakehuset Nord-Norge AS
avd. Tromsø
Bakehuset Nord-Norge AS
avd. Tromsø
Bakelink
Bakelink
Baker AS Avd. trøndelag
Baker Narum AS
Baker Narum AS
Baker Narum AS
Baker Thorstensen Nærbakst
Baker Thorstensen Nærbakst
Baker Thorstensen Nærbakst
Bakeribua AS
Bakeribua AS
Bakeriet
Bakeriet
Bakeriet
Bakeriet Brandbu
Bakeriet Brandbu
Bakeriet Mo i Rana avd Bodø
Bakeriet Mo i Rana avd Bodø
Bakeriet Mo i Rana avd Bodø
Bakeriet Mo i Rana, avd.
Brønnøysund
Bakeriet Mo i Rana, avd.
Brønnøysund
Bakeriet Steike Godt AS
Bakeriet Steike Godt AS
Bakeriet Steike Godt AS
Bakeriet Steike Godt AS avd Sjokoladeri
Bakeriet Steike Godt
Sjokoladeri
Bakeriet Steike Godt
Sjokoladeri
Bakermester Klausen, Gamle

Tromsø

Kneipbrød

Tromsø

Formloff

Tromsø

Landbrød

Tromsø

Kombikorn

Nedre Telemark
Nedre Telemark
Trondheim og
Orkdal
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Nedre Telemark
Nedre Telemark
Midt- og Nord
Helgeland
Midt og Nord
Helgeland
Midt- og Nord
Helgeland
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Salten
Salten
Salten
Sør-Helgeland

Baguette Fin
Baguette Sportfit
Odelsbrød

Sør-Helgeland

Josefinebrød

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø

Havre brød
Lyst landbrød
Valnøttbrød
Amerikanske Cookies

Tromsø

Sjokoladeplater

Tromsø

Konfekteske

Drammen

Sundt & Grovt, Rug

Norsk grovbrød
Diverse brød
Napoleonskake
Stavernbrød
Sunt og grovt - Spelt
Ringshaugbrød
Loff
Bamblebrød
Sjokoladekake
Godt gammeldags kornbrød
napoleonskake
Skogbrød
Hadelandsbrød
Barnehage brød
Romkakestykker
Marsipankakestykker
Sunt & Grovt Speltbrød
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Riksvei 234, 3055
Krokstadelva
Bakermester Klausen, Gamle
Riksvei 234, 3055
Krokstadelva
Bakers as avd HEBA
Bakers as avd HEBA
Bakers as avd HEBA
Bakers AS avd. Larvik
Bakers AS avd. Larvik
Bakers AS avd. Martens
Bakers AS avd. Sem
Bakers AS avd. Sem
Bakers AS Avd. Trøndelag
Bakers AS avd. Trøndelag
Bakers AS avd. Trøndelag
Bakers AS, avd. Nordfjordeid
Bakers AS, avd. Nordfjordeid
Bakers AS, avd. Nordfjordeid
Bakeverket AS
Bakeverket AS
Bakken øvre gårdsmat
Bakken Øvre gårdsmat
Bakken Øvre gårdsmat
Bakstfjøla
Bakstfjøla
Bakstfjøla
Barilla Norge AS
Barilla Norge AS
Barilla Norge AS
Barilla Norge AS
BAXT AS
Baxt AS
BAXT AS
BAXT AS
Berthas Bakerier
Berthas bakerier
Berthas bakerier
Berthas bakerier

Drammen

Grislet Super Grov

Hedmarken
Hedmarken
Hedmarken
Vestfold
Vestfold
Bergen og omland
Vestfold
Vestfold
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Nordfjord
Nordfjord
Nordfjord
Nedre Telemark
Nedre Telemark
Hedmarken
Hedmarken
Hedmarken
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Hedmarken
Hedmarken
Hedmarken
Hedmarken
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen

Havre fullkorn brød
Ingers superrug
Saftig formloff
Banankake
Ostekake
Ostekake 8 Bit
Chef firkant Mexicana
Focaccia
Naturlig Sunt omega 3 Fullkorn
Ingers Super Rugbrød
Napoleons kake 2 pk.
BH Norsk Bondebrød, halvstekt
Kaptein Sabeltann
Bakerens ferske grovbrød
Fransk solsikkebrød
Hamburgerbrød
Vanilje melkeis
Sjokolade melkeis
Stekte karbonader
Potetlefse
Byggbrød
Loff
Wasa 4-CrispMix
Rugsprø
Fiberbalanse
Wasa sport
Bjørken Mazariner
Eplekake- rund
Marsipankaker
Fullkorn Rugbrød
Kaker
Formkake mor monsen
smultringer
kakebunn
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Berthas bakerier
Berthas bakerier
Berthas bakerier
Biri flatbrødbakeri AS
Biri flatbrødbakeri AS
Bisca AS
Bisca AS
Bisca AS
Bjerke Spekemat og
Delikatesse AS
Bjerke Spekemat og
Delikatesse AS
Bjerke Spekemat og
Delikatesse AS
Bjorli Fjellmat AS
Bjorli Fjellmat AS
Bjorli Fjellmat AS
Bodø bakeri
Bodø bakeri
Bodø Bakeri
Brisk Bakeri ålesund
Brisk Bakeri Ålesund
Brisk Bakeri Ålesund
Brynild Gruppen A/S
Brynild Gruppen A/S
Brynild Gruppen A/S
Brynildsen AS
Brynildsen AS
Byåsen bakeri og konditori AS
Byåsen bakeri og konditori AS
Byåsen bakeri og konditori AS
Byåsen bakeri og konditori AS
Byåsen bakeri og konditori AS
Børset Bakeri AS
Børset Bakeri AS
Børset Bakeri AS

Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Vestfold

havreflarn med sjokolade

Vestfold

Bjerkedressing

Vestfold

Krabbesalat

Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Salten
Salten
Salten
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Ytre Østfold
Ytre Østfold
Ytre Østfold
Bergen og omland

Grov Kokt Bjorlimorr
Elgkarbonader
Reinsdyrkaker
Eplekake
Sjokokoladesnitt
Kneipbrød
Gluten- og melkefri kornbrød
Glutenfri pizzabunn
Grove glutenfrie briks
Dent Pear
Supermix - salt
Minde lys & mørk (sjokolade)
Almony marengskake med Freia
melkesjokolade
Almondy Mandeltårta
Josefine

Bergen og omland
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Nordmøre
Nordmøre
Nordmøre

makroner med blåbær og vanilje
bertil pepperkaker
Vanlig potetbrød
Glutenfritt potetbrød
Toffypops
Vanilla Creams
McVitie's Dora kjeks
Leverpostei

Kornbrød med omega-3
Kornstomp
Napoleonskake
sjokoladeboller
Mor Monsen
Fyrstekake
Sjokoladekake
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Cacaobønnen Einar Arne
Henriksen
Choc o plaisir
Cielo AS
Cielo AS
Cielo AS
Coop
Coop
Coop AS
Crema Kaffebrenneri AS
Crema Kaffebrenneri AS
Crema Kaffebrenneri AS
Dagens Brød/Nærbakst
Dagens brød/Nærbakst
Dagens Brød/Nærbakst
Dagens Brød/Nærbakst
Danora
Danora
Delicato AS
Delicato AS
Delicato AS
Diplom-is avd Gjelleråsen
Diplom-is avd Gjelleråsen
Dolly Dimple Workinntunet
Bakeri
DOMBÅS BAKERI AS
Dombås Bakeri As
Dombås Bakeri AS
Donut House - Hov
Drytech AS
Drytech AS
Drytech AS
Drytech AS
Drytech AS
DS Import
Edgars bakeri
Edgars bakeri
Eid Minibakeri
Eid Minibakeri - Bakevarer
Eid Minibakeri - Bakevarer
Eid Minibakeri - Bakevarer
Engers lefsebakeri

Bergen og omland

Sylta Appelsinskall

Ålesund
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Oslo
Oslo
Oslo
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Romerike
Romerike
Tromsø

Assorterte sjokoladebiter
Nøttekaramell

Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Valdres og
Gjøvikregionen
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Indre Østfold og
Follo
Vest-Agder
Vest-Agder
Nordfjord
Nordfjord
Nordfjord
Nordfjord
Valdres og
Gjøvikregionen

Sundt og Godt Havrebrød
Sundt & Godt Spelt
Skibrød
Donut/ferske smultringer

Bringebær & Cream
Konjakk Marsipan
Coop Pannekakemiks
Coop Müsli choco
X-tra Pizza med ost og skinke
Latte Macchiato
Sjoko-hasselnøtter
Blandede fylte
Hverdags loff med valmuefrø
Josefine Brødet
Hverdag Formloff med valmuefrø
Skibrød
Two bite cinnamon rolls
Two bite brownies
Gammeldagse kokosboller
Arraksboll
Punsch Rulle
Pæreis
Krone-is jordbær
Pizzabunn

Pasta provence
Lapskaus
Torskegryte
Havregrøt
Solgryn med bringebær
Øffer Bacon Crisp
Bygg med byggmel fra Sjåk
Havre
Sukkerbrød
Rullekake med syltetøy (aprikos/bringebær)
Bakerens byggbrød
Grovbrød med surdeig
Gjøvik lefse
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Engers lefsebakeri
Engers lefsebakeri
Engers lefsebakeri
Engers lefsebakeri AS avd
Stange
Engers lefsebakeri AS avd
Stange
Engers lefsebakeri AS avd
Stange
Erland Olsen AS
Erland Olsen AS
Erland Olsen AS
Euro Wind AS
Euro Wind AS
Fatland Sandefjord AS
Fatland Sandefjord AS
Findal & Krogh AS
Findus AS - avd Larvik
Findus AS avd. Larvik
Findus AS- avd. Larvik
Finsbråten AS
Finsbråten AS
Fiskecentalen AS, O 107
Fiskecentralen AS, O 107
Fiskecentralen AS, O 107
Fiskecentralen AS, O 107
Fiskecentralen AS, O107
Flatin Bakeri AS
Flatin Bakeri As
Fonn Egersund AS
Fonn Egersund AS
Foodman AS
Foodman AS
Foodman AS
Foodman AS
Foodman AS
Foodman AS
Gabbas AS
Gabbas AS
Gabbas AS

Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Hedmarken

Gjøvik lompe

Hedmarken

Gjøvik tortilla glutenfri

Hedmarken

Gjøvik tjukklefse glutenfri

Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Bergen og omland
Bergen og omland
Vestfold
Vestfold
Drammen
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Romerike
Romerike
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Oslo
Nedre Telemark
Nedre Telemark
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland

Pølsebrød

Gjøvik lefserull
God gammeldags gjøviklefse
Gjøviklefse

Wienerstang
Skutebrød
Strawberry Shake Bubble Gum
Rain-blo Bubble Gum
Chilipølser med ost
Ekte wienerpølser
Extren Polarbrød
Fiskesuppe
Pytt-i-panne
Fiskegrateng
Winerpølser Mer Smak
Gullpostei
Fiskepudding
Koljekaker
Fløtepudding
Laksekarbonader/ -kaker
Steinbitkaker
Helkornbrød
Kneipbrød
Sildekake
Fiskesuppe
Baconsnacks
Ostepop
Sjokoskruer
Snacks med baconsmak
Snacks med paprikasmak
Sprøstekt løk
Fransk hvitløksgrill
Rekesalat
Potetsalat
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Galleberg
Galleberg
Galleberg
Gaute Næringsmiddelindustri
AS
Gaute Næringsmiddelindustri
AS
Gaute Næringsmiddelindustri
AS
Gaute Næringsmiddelindustri
AS
GG IS SA

Godt brød Stavanger
Godt brød, Stavanger
Gol Bakeri

Romerike
Romerike
Romerike
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Valdres og
Gjøvikregionen
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Hallingdal

Gol Bakeri

Hallingdal

Gol Bakeri
Gol Bakeri
Goman Bakeriet AS

Hallingdal
Hallingdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Vest-Agder
Vest-Agder
Bergen og omland
Bergen og omland
Romerike
Romerike
Valdres og
Gjøvikregionen
Hedmarken

Gjestalveien conditori
Gjestalveien conditori
Gjøvik chokolade
Gjøvik chokolade

Goman Bakeriet AS
Goman bakeriet AS
Goman bakeriet AS
Goman Bakeriet AS Hønefoss
Goman Bakeriet AS Hønefoss
Goman Bakeriet AS Hønefoss
Goman bakeriet Sørlandet
Goman bakeriet Sørlandet
Gourmet Import AS
Gourmet Import AS
Grewal International
Grewal international
Grilstad as
Grilstad AS avd Brumunddal

Pops
Ufo
Kinder bueno
Gautes Fristelser Kyllingsuppe
Eldorado Brownies
Delish Bernaisesaus
Grandma's Waffle Mix
Iskrem
Glutenfritt grovbrød
glutenfrie skoleboller
Farao
Seilbåt
frokostmix
Grahambrød
Julekake - produsert/emballerte for Din Baker
AS
Julekake - produsert med Gol Bakeri sin egen
logo
Hallingbrød
Husholdningsbrød
Løvebrøl brød
Kystbrød med Omega 3
Jegerbrød
Masipankake 2pk
Familiebrød med spelt
Steinovnsbakt 7-kornbrød
Prinsessestang
Løvebrøl (brød)
Det lille fiberbrød
Black Forest Cookies
Tobago fine dark chocolate
Soan cake
Almond pistachio cookies
Ferdigmat og halvfabrikata
Bratwurst røkt
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Grilstad AS avd Brumunddal
Grilstad AS avd Gjøvik
Grilstad AS avd Gjøvik
(EFTA448)
Grilstad as, avd. gjøvik
Grøsfjeld Kjøtt og Delikatesse
AS
Grøsfjeld Kjøtt og Delikatesse
AS
Gvarv Bakeri
Gvarv Bakeri
Gårdsand AS
Gårdsand AS
Hadelandsbakeriet
Hadelandsbakeriet
Hadelandsbakeriet
Hagavik hjemmebakeri AS
Hagavik hjemmebakeri AS
Haneberg Gård
Hanssen H A AS
Hanssen HA AS
Hanssen HA AS
Hardanger Bakeri AS, Baker
Brun produksjon avd.
Norheimsund
Hardanger Bakeri AS, Baker
Brun produksjon avd.
Norheimsund
Haribo Norge
Haribo Norge AS
Harstadbotn bakeri &
konditori
Harstadbotn bakeri &
konditori
Harstadbotn bakeri &
konditori
Haugengruppen
Haugengruppen
HaugenGruppen

Hedmarken
Valdres og
gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Kongsberg
Kongsberg
Vestfold
Vestfold
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Hadeland og
Ringerike
Bergen og omland
Bergen og omland
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Midt- og Nord
Helgeland
Midt- og Nord
Helgeland
Midt- og Nord
Helgeland
Hardanger og Voss

Cabanossi med ost
Matmesteren chilimarinert grillrakett

Hardanger og Voss

Sunt & Grovt Speltbrød

Asker og Bærum
Asker og Bærum
Sør-Troms

Stjernemix
Matadormix
Hil-brød

Sør-Troms

Fjell - Brød

Sør-Troms

Smurt baguett

Indre Østfold og
follo
Indre Østfold og
Follo
Indre Østfold og
Follo

Blue Oragon Sweet & sour woksaus

Matmesteren urtemarinert lam
Urtemarinert lam
Kjøttpølse
Lunchkaker
Panda Brødmiks
Bestefarsbrød
Andeconfit
Andepølse
Jarenbrød
Villmarksbrød
Sjokoladekake
Familiebrød
Fyrstekake
Diverse konfekt
Lasagne
Allergipølser
Lapskaus
Sunt & Grovt Byggbrød

Anton Berg Marcipanbrød
Hurlumhej Mix
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Heggedal Bakeri
Hemsedal Flatbrødbakeri
Hemsedal Flatbrødbakeri
Hemsedal Flatbrødbakeri
Hennig Olsen IS As
Hennig-Olsen Is AS
Hjemmebakeriet
Hjemmebakeriet
Hjemmebakeriet
Hjemmebakeriet
Hjemmebakeriet AS
Hoff SA avd. potetforedling
Gjøvik
Hoff SA potetforedling Gjøvik
Hoff SA potetforedling Gjøvik
Hoff SA potetforedling Gjøvik
Holmen Crisp
Holmen Crisp
Holmen Crisp
Holmen Crisp
Holmen Crisp
Holmstad hjemmebakeri
Holmstad Hjemmebakeri
Holmstad hjemmebakeri
Holmstad hjemmebakeri
Holmstad hjemmebakeri
Holmstad hjemmebakeri
Hong Kong Supermarked
Hong Kong Supermarked
Hong Kong Supermarked
Håland kjøtt
Håland kjøtt
Idun Industri AS avd Kokstad
Idun Industri AS avd. Kokstad
Idun Industri avd Skjetten

Asker og Bærum
Hallingdal
Hallingdal
Hallingdal
Vest-Agder
Vest-Agder
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Romerike
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Oslo
Oslo
Oslo
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Bergen og omland
Bergen og omland
Romerike

Larsen Frokostbrød
Heimelaga Goffalefse uten smørkrem
Håndkjevla rummebrød
Økologisk flatbrød
Båtis
Snoop peanøtt og karamell
Jessheimbrød
krokankake
napoleonskake 2pk
Yoghurtbrød
Halvgrovt brød
Opphøgde poteter med smak av bernaise
Klassisk potetstappe
Opphøgde poteter med salt og pepper
Fløtegratinerte poteter
Jyttemjøl Fibra Teff
Jyttemjøl original
Potetbrød
Ertebrød
Rømmebrød
sjokoladekake
Mor Monsen
wienerbrød
Tebrød
totenkringler
smultringer
Sanguan Vaniljeboller
Rekechips
Glutenroller
komle m/kjøtt
hålands kjøttpølse
Flytende Fersk
Luxus Bake Margarin
Fromasj 12450
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Idun Industri Skjetten
Irene Tunheim
Irene Tunheim
Iskremgarden
Iskremgarden
Jensen & Co AS
Jensen & Co AS
Jensens Conditori AS avd
Bakeri
Jensens Conditori AS avd.
Bakeri
Johansen Bakeri AS
Johansen Bakeri AS
Johansen Bakeri AS
John Dough bakeri (J.O.
Pedersen's bakeri)
John Dough bakeri (J.O.
Pedersen's bakeri)
John Dough bakeri (J.O.
Pedersen's bakeri)
Jærkylling AS
Kaffebønna bakeri
Kaffebønna bakeri
Kaffebønna bakeri
Kakemesteren AS
Kakemesteren AS
Kakemesteren AS
Kanda AS
Kanda As
Kanda AS
Kelloggs
KiMs Norge AS avd Skreia
KiMs Norge AS avd. Skreia
KiMs Norge AS avd. Skreia
KiMs Norge AS avd. Skreia
Kjelstad bakeri Krogh (din
baker)
Kjelstad bakeri krogh (din
baker)
Kjelstad bakeri krogh (din
baker)
Kjelstad Bakerier, Kraby

Romerike
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Romerike
Romerike
Vestfold

Omega 3 base
Karamell kule

Vestfold

Napoleonskake 2 pk

Nordmøre
Nordmøre
Nordmøre
Kongsberg

Skibrød
Havrebrød
Norsk kornbrød
Flerkornbørd

Kongsberg

Fletteloff

Kongsberg

Det gode rugbrød

Midt-Rogaland
Tromsø
Tromsø
Tromsø
Aust-Agder
Aust-Agder
Aust-Agder
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Asker og Bærum
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen

Kyllingfilet, Pesto a la Italia
Bønnas Landbrød
Gulrotbrød
Foccatia
Serinakaker
Berlinerkranser
Pannekaker
Wienertoast
Kebab- porsjon
Hvitløksdressing
Special K red Berries
KiMs French Fries Paprika

Sjokoladeblomst
Iskrem vanilje
Iskrem sjololadekjeks og krem
Alpen Fruit & Nut with milk chocolate
Crusli solfrokost
Skolebrød

KiMs rømme og pepper potetchips
Polly Turmiks
Polly Chilli Miks
sundt grovt
kornbrød med omega 3
havrebrød og speltbrød
Brød
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Kløverbakeriet AS

Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Nedre Telemark
Oslo

Skibrødet

Oslo

Spareribs

Oslo

Kylling frokostpølser

Midt-Rogaland
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Sunnhordland

grillkrydder
Gruvebrød
Pandabrød grov
Librabrød
Godt & Blandet
Choco & Jelly
Div. brødprodukt

Hallingdal
Hallingdal
Hallingdal
Vest-Agder

Gommokaku
Rummebrød
Lefsekling
Sundt og grovt spelt

Vest-Agder

Skibrødet
Pandabrød

Lundal Nord AS
Lundal Nord AS, EFTA 254
Lundal Nord AS, EFTA 254
Lykke og Lukas AS
Maarud AS avd Disenå
Maarud AS avd Disenå
Mandarinen
Marexim

Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Salten
Salten
Salten
Sør-Troms
Øst-Hedmark
Øst-Hedmark
Bergen og omland
Asker og Bærum

Maskinpakking AS
Maskinpakking AS
Maskinpakking AS
Matmegleren AS

Drammen
Drammen
Drammen
Trondheim og

Kløverbakeriet AS
Kløverbakeriet AS
Kragerø Fisk og vilt AS
Krone kjøttprodukter AS avd
Oslo
Krone kjøttprodukter AS avd
Oslo
Krone kjøttprodukter AS avd.
Oslo
L.K. Haaland
Lampeland Bakeri
Lampeland Bakeri
Lampeland Bakeri
Leaf Norge AS
Leaf Norge AS
Leirvik Dampbakeri &
Konditori AS
Leveld Lefsebakeri
Leveld lefsebakeri
Leveld lefsekling
Liebermann bakeri og
konditori
Liebermann bakeri og
konditori
Lund Bakeri og Conditori AS
Lund Bakeri og Conditori AS
Lund Bakeri og Conditori AS
Lund Bakeri og Conditori AS

Fibra Rugbrød
Prokorn brød
Fiskegrateng
Kjøttkaker, grove

Mormonsen
Sjokoladekake
kakestykker med marsipan
karbonader
Røkt kjøttpølse
Breivikpølsa
Konfektkake
Gaards Potetgull Surkrem & Pepper
Tortilla Cheese
Peanøttkake
Jordbær/mandarin kake, glutenfri og
laktosefri
Melange Vaffelmiks
Freia Sjokolademousse
Regal Brownies
Top's Cuisine Chicken Curry
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Matmegleren AS
Matmegleren AS
Matpartner AS
Matpartner AS
Matpartner AS
Matstova AS - Oppstryn
Matstova AS - Oppstryn
Matstova AS - Oppstryn
Max Mat AS
Max Mat AS
Max Mat AS
Max Mat AS
Melhus Bakeri AS
Melhus Bakeri AS
Melhus Bakeri AS
Mesterbakeren AS avd
Trondheim
Mesterbakeren AS avd
Trondheim
Mesterbakeren AS avd
Trondheim
Mesterbakeren AS avd.
Bergen
Mesterbakeren AS avd.
Bergen
Mesterbakeren AS Fredrikstad
Mesterbakeren AS Fredrikstad
Mesterbakeren Nordre
østland
Mesterbakeren Nordre
Østland
Mesterbakeren Tromsø
Mesterbakeren Tromsø
Mesterbakeren Tromsø
Mikalsen Bakeri AS
Mikalsen Bakeri AS
Mikalsen Bakeri AS
Mikalsen Bakeri AS

Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Nordfjord
Nordfjord
Nordfjord
Salten
Salten
Salten
Salten
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Bergen og omland

Top's Cuisine Lasagne Bolognese
Top's Cuisine Tagliatelle Bolognese
Kremet soppsaus
Goulasch suppe
Kremet fiskesuppe
Havrekjeks
Kaffilefse
Knekkebrød
steinbitkarbonader
Fiskepudding 440g
Fiskekaker løsvekt 1000g
Fiskeboller 500g
Sjokostang
Kremboller
Marsipanstykker, 2 pk
Speltbrød
Bestemors nybakte havrebrød
Vita hjertego' Ekstra grovt brød
Sjokoboller

Bergen og omland

Yoghurtbrød

Ytre Østfold
Ytre Østfold
Hedmarken

Vita Ekstra Grovt
Gourmetloff
Nybakte havrebrød

Hedmarken

Nybakt byggbrød

Tromsø
Tromsø
Tromsø
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og

Youghurtbrød
Rugbrød
Solsikkebrød
Glutenfritt skolebrød
Glutenfri 4-kornbrød
Glutenfri eplekake
Glutenfritt skolebrød
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Orkdal
Nedre Telemark
Nedre Telemark
Oslo
Oslo
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Tromsø

Muffins Blueberry
Donut Chocolate
Ekte Remulade
Kaviarmix
Karbonader
Kjøttkaker
Blodpølse
Diverse middagsretter

Tromsø

Diverse desserter
Kjærlighetsbrød

Nisjebakern
Nisjebakern AS
Nisjebakern AS
Nordfjord Kjøtt AS
Nordfjord Kjøtt AS
Nordfjord Kjøtt AS
Nordic Lunch AS avd Oslo
Nordic lunch AS avd Oslo

Sunnfjord og Ytre
Sogn
Sunnfjord og Ytre
Sogn
Sunnfjord og Ytre
Sogn
Sunnfjord og Ytre
Sogn
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Romerike
Romerike
Romerike
Nordfjord
Nordfjord
Nordfjord
Oslo
Oslo

Nordic Lunch AS avd. Oslo

Oslo

Norganic
Norganic
Norganic
Norganic
Norgesmøllene AS avd.
Vaksdal
Norgesmøllene AS avd.
Vaksdal
Norsk chokolade import
Norsk Chokolade import
Norsk senter for riktig
ernæring

Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Hardanger og Voss

Osteflutes
flerkornbaguett
Frøbaguett
Rømmegrøt
Kjøttkaker i brun saus
Lapskaus
BR-EAK Toast ost og skinke
Balanced, Sunnere matpakke med egg, reker
og kokt skinke på fiberrikt brød
OlaPakka 2 skiver: Goudaost, pepperkylling &
kremost
Vivani Feine bitter sjokolade
Herjedal knekkebrød
Bauck HOF 3-korn vafler. Glutenfri
MANNA Muslim/jordbær
Havrebrød

Hardanger og Voss

Kornbrød

Romerike
Romerike
Romerike

Marzipan (egg)
Finest milk chokolate (egg)
Produkt (0), brød soft basic

Millba
Millba
Mills
Mills
Mogard Gjestgiveri
Mogard Gjestgiveri
Mogard Gjestgiveri
Mortensnes Sentralkjøkken
Tromsø kommune
Mortensnes Sentralkjøkken
Tromsø kommune
Naustdal Dampbakeri
Naustdal Dampbakeri
Naustdal Dampbakeri
Naustdal Dampbakeri
Nidar AS
Nidar AS
Nidar AS

Fiberbrød
Josefines sunne brød
Vestlandsbrød
Stratos
Bocca
Laban
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Nortura Bodø, EFTA 641
Nortura Bodø, EFTA 641
Nortura Bodø, EFTA 641
Nortura Bodø, EFTA 641
Nortura Bodø, EFTA 641
Nortura Rudahøgda
Nortura Rudshøgda
Nortura SA avd Forus
Nortura SA avd Forus
Nortura SA avd Lillehammer
Nortura SA avd Lillehammer
Nortura SA avd Lillehammer
Nye Fauske bakeri og
Konditori As
Nye Fauske bakeri og
Konditori As
Nye Risan's eftf. bakeri
Nye Risan's eftf. bakeri
Nye Risan's eftf. bakeri
Næss hjemmebakeri
Nødings delikatesse
Nødings delikatesse
Nødings delikatesse
Nødingsdelikatesse
Nøttekongen
Nøttekongen
Nøttekongen
Nøtterø Bakeri & Konditori AS
Nøtterø Bakeri & Konditori AS
Nøtterø Bakeri & Konditori AS
O. Kavli avd. Barkåker
O. Kavli avd. Barkåker
O. Kavli avd. Barkåker
Oluf Lorentzen
Oluf Lorentzen
Oluf Lorentzen
Opus Ingrediets AS
Opus Ingrediets AS
Oriental import og
Wholesaler AS
Oriental Import og
Wholesaler AS
Osøyro Baker AS
Osøyro Bakeri AS

Salten
Salten
Salten
Salten
Salten
Hedmarken
Hedmarken
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Salten

Pepper-roastbiff
Røkt reinsdyrlår - pålegg
roastbiff
Økologisk hamburgerrygg
røkt svinerull
Go og mager kjøttkake
Karbonadekaker
Ostewiener
Grillpølse
BBQ spareribs
Pizzafyll, pepperonimix
Svinestaeklets med bacon
Grovbrød

Salten

Restaurantbrød

Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Valdres og
Gjøvikregionen
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Oslo
Oslo
Oslo
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Indre Østfold og
Follo
Indre Østfold og
Follo
Indre Østfold og
Follo
Bergen og omland
Bergen og omland
Bergen og omland

Viddabrød
Kneipp
Prinsessebrød
Goro

Bergen og omland

Rød Karri i boks

Bergen og omland
Bergen og omland

Hveteboller Premium, 4 pk
Hverdag Kneippbrød

Sjokoladepudding
Kyllinggryte m/ris
Stroganoff Gryte
Karamellpudding
Chili NØTTS
Nøtts & Frøtts
Pistasj NØTTS
Hortensbrød
Kneipp brød
Ingers Briks
Korni Sibas søt havrekjeks
Korni Havsaltet fullkornkjeks
Korni Rug fullkornkjeks
Beauvais Bearnaise sause
Kracker Beste
Milk Kids Only
Opus 5 Bolle
Opus 230
Knasende grønne erter
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Pals AS
Pals AS
Per Aarskog
Per Aarskog
Per Aarskog
Pralin
Primas AS
Primas AS
Pyramiden Mat AS avd. Bakeri
Pågen AS
Pågen AS
Pågen AS
Q meieriet AS avd. Gausdal
Q meieriet AS avd. Gausdal
Rieber & Søn ASA avd.
Elverum
Rieber & Søn ASA avd.
Elverum
Rieber & Søn ASA avd.
Elverum
Rieber & Søn, Denja AS
Rieber & Søn, Denja AS
Rieber & Søn, Denja AS
Ritz AS
Ritz AS
Rognaldsen Bakeri AS
Rognaldsen Bakeri AS
Romedal catering
Romedal catering
Romsøe produksjon
Romsøe produksjon
Romsøe produksjon
Rosenborg Bakeri AS
Rosenborg Bakeri AS
Rosenborg Bakeri AS
S. J. Vereide Bakeri
S. J. Vereide Bakeri
Saltdal Bakeri
Saltdal bakeri
Sam Berg Bakeri AS

Asker og Bærum
Asker og Bærum
Indre Østfold og
Follo
Indre Østfold og
Follo
Indre Østfold og
follo
Midt-Rogaland
Nord-Østerdal
Nord-Østerdal
Indre Sogn
Oslo
Oslo
Oslo
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Øst-Hedmark

Bakerns Multifiber Base
Mormors grovbrødbase
Trines Favoritter, Salte kjeks

Øst-Hedmark

Toro Velbekomme Risengrøt 400 gram

Øst-Hedmark

Toro Velbekomme Spagetti Carbonara

Vestfold
Vestfold
Vestfold
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Bergen og omland
Bergen og omland
Hedmarken
Hedmarken
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Nordfjord
Nordfjord
Salten
Salten
Aust-Agder

Rødbetsalat
Potetsalat
Baguettesalat- Club Sandwich
Lasange u/ost

Bouncy Ball
Chocolate coins
Sjokolade
Fiskesuppe
Bacalao
Diverse brødvarer
Jâttefranska
Hveteskiver
Lantgoda
Skyr musli jordbær
Banan yoghurt med farget crisp
Toro Velbekomme Moussaka

Bacalao
Spelt Fullkorn
Sitronkake
Karbonader
Medisterkaker m/bacon og ost
Firenzebrød
Kneippbrød
Pandabrød
Bamsemumskake
Fyrstestang
Gulrotkake
Halvfint brød
Grovbrød
Hjembakt
Spiralloff
Grimstad brød
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Sam Berg Bakeri AS
SArepta BAkeri, Aurland
Sarepta Bakeri, Aurland
Selvig AS
Selvig AS
Semper
Sigdal Bakeri
Sigdal Bakeri
Sigdal Bakeri
Skjåk Turistheim Skeid kro AS
Skjåk Turistheim Skeid kro AS
Skjåk Turistheim Skeid kro AS
Slakter Eftedal AS
Slakter Eftedal AS
Smart Club avd. Alnabru

Aust-Agder
Indre Sogn
Indre Sogn
Vestfold
Vestfold
Asker og Bærum
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Vestfold
Vestfold
Oslo

Solbrød Bakeri og Konditori
AS
Solbrød Bakeri og Konditori
AS
Spar Byrkjelo AS, avd Bakeri
Spar Byrkjelo AS, avd. Bakeri
Stabburet AS avd konserves
Brumunddal
Stabburet AS avd konserves
Brumunddal
STABBURET AS AVD SUNDA
STABBURET AS AVD SUNDA
STABBURET AS AVD SUNDA
Stangeland Mølle AS
Stanges Gårdsprodukter
Stanges Gårdsprodukter
Stanges Gårdsprodukter
Staur Foods AS
Staur Foods AS
Staur Foods AS
Stavelin AS
Stein Magnussen Bakeri
Konditori
Stein Magnussen Bakeri
Konditori avd Melbu
Stoa Chokolade
Stoa Chokolade
Strassburg Smie og
Byggmekaniske
Sunde Bakeri & KOnditori AS
Sunt & Godt AS
Sunt & Godt AS

Bergen og omland

Sundt & Godt Havrebrød
Farmen sjokoladekake
Sunt&Grovt kornbrød med omega 3
Ingers speltbrødkonsentrat
Ingers superrug base
Semper Wafer Bits
Seterbrød
Haglebubrød
Kneipp
Karbonader
Kjøttkaku
Urtegrill
Ekte Wiener
Baconrullade
Sushi vegetar, Sushi 20 biter, Husets
grovkornbrød, Husets formloff
Dansk Kornbrød

Bergen og omland

Napoleonskake

Nordfjord
Nordfjord
Hedmarken

Speltbrød
Havrekjeks
Aprikoskompott

Hedmarken

Fruktdessert

Oslo
Oslo
Oslo
Midt-Rogaland
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Nord-Østerdal
Nord-Østerdal
Nord-Østerdal
Aust-Agder
Vesterålen

Sjokade
Nugatti Krønsjy
Nugatti
Raspeballballer
Soppsaus
Provancesaus
Paprikasaus
Calzone med skinke
Calzone med kjøttdeig
Pizza Capricciosa
Risør børd
Grovbrød

Vesterålen

Kneippbrød

Nedre Telemark
Nedre Telemark
Kongsberg

Fylte sjokoladetrøfler - Irish Cofee
Gaustadtoppen XO
Milka melkesjokolade

Sunnhordland
Kongsberg
Kongsberg

Div. brødprodukt
Hære Gård Solsikkebrød
Speltbrød
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Sunt & Godt AS
Sætre
Sætre
Sætre
Sørlandschips
Sørlandschips
Sørlandschips
Sørlandschips
Søstrene Grenes Englefryd
v/May Britt Magnusen
Søstrene Grenes Englefryd
v/May Britt Magnusen
Søstrene Grenes Englefryd
v/May Britt Magnusen
TaGo Lefse og lompebakeri AS
TaGo Lefse og lompebakeri AS
TaGo Lefse og lompebakeri AS
Tine Frya

Kongsberg
Oslo
Oslo
Oslo
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Trondheim og
Orkdal
Vest-Agder
Vest-Agder
Vest-Agder
Gudbrandsdal

Energibrød
Bixit turbar, sjokolade og salte peanøtter
Kornmo
Fine Rugkjeks
Sørlandschips creme fraiche
Sørlandschips sabla stor pose, saltet
Lay`s barbecue
Rischips med smak av creme fraiche og løk
Grenes økologiske tortilla chips m/paprika

Tine Frya
Tine Meieri Ålesund
Tine Meieri Ålesund
Tine Meieri Ålesund
Tine meieriet Brumunddal
Tine meieriet Brumunddal
Tine meieriet Brumunddal
TINE SA avd. Tretten
TINE SA avd. Tretten
Tor Sevaldsen AS avd Ålesund
Tor Sevaldsen AS avd Ålesund
Tor Sevaldsen AS avd Ålesund
Tor Sevaldsen Produksjon
Tor Sevaldsen Produksjon
Tor Sevaldsen Produksjon
Toro Produksjon
Toro Produksjon
Toro Produksjon
Trollbu, Aabrekk Gard Bakevarer
Trollbu, Aabrekk Gard Bakevarer
Trollebu, Aabrekk Gard Bakevarer
Trollebu, Aabrekk Gard Bakevarer
Tromsø Bakeri AS
Tromsø Bakeri AS

Gudbrandsdal
Ålesund
Ålersund
Ålesund
Hedmarken
Hedmarken
Hedmarken
Gudbrandsdal
Gudbrandsdal
Ålesund
Ålesund
Ålesund
Nordmøre
Nordmøre
Nordmøre
Bergen og omland
Bergen og omland
Bergen og omland
Nordfjord

Lefserull
Potetkaker
Potetlomper
Nyt julen, firepakk yoghurt med smakene
vanilje, karamell, sjokolade og
hasselnøtt/nøttecrisp
Piano Duo med sjokolade og nøttecrisp
Gelè m/blåbæsmak
Melkesjokoladepudding karamell
Piano Vaniljesaus
Piano Cappucinofristelse med kanelsaus
KOS pannacotta med pasjonsfruktsaus
KOS sjokoladepudding
Tortellini med ost og skinke
Ravioli med kylling og urter
Gulrotbrød med havre
Wienerbrød
Marsipankake liten
FORMLOFF
RUGBRØD
GROVT BRØD
Bergensk Fiskesuppe
Toro Vafler 264 g
Toro Glutenfrie Vafler
Havrekjeks

Nordfjord

Kokosmakroner

Nordfjord

Dialefser

Nordfjord

Flatbrød

Tromsø
Tromsø

I lag barnebrød
Helsebrød

Fruktkondikake
Urtekram Mini Riskaker
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Tromsø Bakeri AS
Ultra Sørlandsenteret
Ultra Sørlandsenteret
Unilever Norge AS
Unilever Norge AS
United Bakeries
United Bakeries
United Bakeries
Urtehaven AS
Urtehaven AS
Urtehaven AS
Vaasan
Valdres bakeri
Valdres Sjokolade
Valora Trade Norway AS
Valora Trade Norway AS
Valora Trade Norway AS
Veggli Bakeri
Veggli Bakeri
Veggli Bakeri
Vestfold Fugl AS
Vestfold Fugl AS
Vik Dampbakeri
Vik Dampbakeri
Vitalkost
Vitalkost
Vitalkost
Vollen Bakeri
W. Kjelstad bakeri
W. Kjelstad bakeri
W. Kjelstad bakeri
W. Kjelstad bakeri
W. Kjelstad bakeri
West Chocolade Import AS
West Chokolade Import AS
Ødegården Bakeri og
Konditori
Ødegården Bakeri og
Konditori
Ødegården Bakeri og

Tromsø
Vest-Agder
Vest-Agder
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Asker og Bærum
Oslo
Oslo
Oslo
Asker og Bærum
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Drammen
Drammen
Drammen
Kongsberg
Kongsberg
Kongsberg
Vestfold
Vestfold
Indre Sogn
Indre Sogn
Vestfold
Vestfold
Vestfold
Asker og Bærum
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Valdres og
Gjøvikregionen
Bergen og omland
Bergen og omland
Gudbrandsdal

Steinbakt Gresskarbrød
Ultras grovbrød
Grovt familiebrød
Italiensk tomatsuppe med parmansanost
Gresskar suppe med kremfresh
Kornbrød
7 Korn Mini Baquett
Økologisk Rugbrød
Club sandwich
Flerkornbaguette roastbeef
Fusilli med svinekjøtt & orientalsk currysaus
Marquise au chocolat
Brød og brødvarer
Sjokolade
Ritter Sport Choco Duo
Ritter Sport Praline
Meller Caramel chocolate chew
Veggli Loff
Veggli Kneipbrød
Veggli Vegglibrød
Thai Wings grillet
Hot wings
Fyrstekake
Grovbrød
Green&Black's Milk chocolate Raisin&Hazelnut
Saltå: Frukt Musli
Saltå: Quinoa Musli
Fransk Landbrød
Sunt og grovt byggbrød
Solkjernebrød
Peanøttstang
VM-brød
Sunt & grovt kornbrød med omega 3
Pauly Coctail snacks, 250g
Mamm, melkesjokolade med puffet ris
Mor Åse (brød)

Gudbrandsdal

Kneipp

Gudbrandsdal

Libra Grovfiber
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Konditori
Økogarden Nordre Strand
Speltbakeri
Økogarden Nordre Strand
Speltbakeri
Økogarden Nordre Strand
Speltbakeri
Ådne Espeland AS
Ådne Espeland AS
Ådne Espeland AS
Åkeberg-Skoglunn
Pølsemakeri AS
Åkeberg-Skoglunn
pølsemakeri AS
Åkeberg-Skoglunn
pølsemakeri AS
Åse Bente Sinnes
Åse Bente Sinnes

Hallingdal

Glutenfritt knekkebrød

Hallingdal

Havrekjeks

Hallingdal

Glutenfritt kjernebrød

Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Midt-Rogaland
Oslo

Pølse Jæren smak
Leverpostei
Kyllingboller med ost og jalapenos
Salami

Oslo

Stekte karbonader

Oslo

Wiener

Dalane, Sirdal og
Flekkefjord
Dalane, Sirdal og
Flekkefjord

Rips is
Solbær is
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Vedlegg 2
OVERSIKT OVER REGELVERKSKRAV I PROSJEKTET
Lovgrunnlaget for denne tilsynskampanjen var:
 forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler
(merkeforskriften)
 forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler)
 forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften)

Merkeforskriften:
§ 5 Prinsipper for merking, presentasjon og reklame: merkingen skal ikke villede kjøper med
hensyn til næringsmidlets egenskaper, særlig med hensyn til dets art, identitet, kvalitet,
sammensetning, mengde, holdbarhet, opprinnelse eller opphavssted, fremstillings- eller
produksjonsmåte.
Som et tiltak for å informere forbruker om en mulig utilsiktet forekomst av allergener i
produktet sitt, bruker enkelte virksomheter advarselsmerking av typen “kan inneholde spor
av…” etterfulgt av en oppramsing av aktuelle allergener. Det er heller ikke uvanlig at
virksomheter har tilleggsinformasjon med egen opplisting eller informasjon om allergener
som produktet faktisk inneholder. Regelverket stiller ikke krav om denne form for merking,
men når slik merking blir brukt skal den være korrekt. Når advarselsmerking brukes skal
dette være begrunnet ut i fra en farevurdering og ikke være egnet til å villede forbrukerne.
§ 6 Språk: merkingen skal være på norsk eller på et språk som i stavemåte ligner norsk.
Dette kravet er viktig for blant annet å sikre at allergikerne forstår det som står av
informasjon om ingredienser mm.
§ 7 Merkingens plassering: merkingen skal være lett synlig, lett leselig og uutslettelig.
Merkingen skal under ingen omstendigheter være skjult, tildekket eller adskilt på grunn av
andre angivelse eller bilder. Dette skal være med på å sikre at viktig informasjon om
sammensetning mm. skal være lesbart, lett synlig, og at etiketter etc. ikke kan fjernes/falle av
eller bli tildekt av annen merking etc.
§ 11 Ingrediensliste: alle næringsmidler skal merkes med en ingrediensliste med opplisting
av alle ingredienser tilsatt i næringsmidlet. I forskriftens vedlegg IV er det listet opp enkelte
allergener. Disse skal alltid angis med en klar angivelse av ingrediensen eller ingrediensen
den er framstilt av. Der annet ikke er spesifisert i vedlegg IV, skal disse allergenene angis
uavhengig av mengden som er tilsatt. Det er viktig å legge merke til at dette kravet også
gjelder for ingredienser avledet av disse allergenene.
§ 12 Sammensatte ingredienser og ingrediensblandinger: sammensatte ingredienslister skal
angis i ingredienslisten med sine varebetegnelser dersom denne er fastsatt i medhold av lov,
følge av sedvane eller er alminnelig kjent. Disse unntakene omfatter ikke allergener som
fremgår av vedlegg IV.
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Internkontrollforskriften for næringsmidler:
§ 4 Plikten til internkontroll: alle næringsmiddelvirksomheter plikter å innføre og utøve
internkontroll for å sikre at regelverket etterleves. Internkontrollforskriften for næringsmidler §
4 sier at alle virksomheter skal etablere internkontrollsystem for å sikre etterlevelse av
næringsmiddellovgivningen. Internkontrollen skal dokumenteres i den form og i det omfang
som er nødvendig på bakgrunn av virksomhetens art, aktiviteter, risikoforhold og størrelse.
§ 5 Internkontrollens innhold, pkt. 3: virksomheten skal i sitt internkontrollsystem ha rutiner
som sikrer at regelverket etterleves. Herunder kommer rutiner som skal sikre at lokaler,
innredning og utstyr er i god stand og rene, at råvarer og næringsmidler skal beskyttes for
forurensning (f.eks. allergener) m.m. Dette innebærer også at virksomhetene skal ha rutiner
som sikrer at sluttproduktet er merket korrekt.

Næringsmiddelhygieneforskriften:
§ 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 4 jf. vedlegg II kapittel I Allmenne krav til lokaler
som brukes til næringsmidler: sier at lokaler der det finnes næringsmidler skal holdes rene og
i god stand. Planløsning og utformingen mm. skal være slik at det er mulig å holde god
næringsmiddelhygiene, herunder beskytte mot forurensning (f.eks. allergener).
§ 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 4 jf. vedlegg II kapittel V Krav til utstyr, pkt. 1: alle
gjenstander, anlegg og utstyr som kommer i kontakt med næringsmidler skal være rene.
Rengjøring skal foregå hyppig nok til å unngå enhver risiko for forurensning (f.eks.
allergener).
§ 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 4 jf. vedlegg II kapittel IX Bestemmelser som får
anvendelse på næringsmidler: råvarer, ingredienser og næringsmidler skal lagres og
håndteres på en slik måte at de beskyttes mot forurensning. Allergene ingredienser må
oppbevares og håndteres på en slik måte, at de ikke kan forurense ingredienser og
næringsmidler som ikke inneholder slike allergener.
§ 1 jf. forordning (EU) nr. 852/2004 artikkel 5 Fareanalyse og kritiske styringspunkter:
virksomhetene skal identifisere alle farer som må forebygges, fjernes eller reduseres til et
akseptabelt nivå.
Virksomheten skal vurdere om allergener kan representere en mulig fare i sin virksomhet,
der dette er relevant. Dersom en virksomhet ikke har foretatt en slik vurdering, anser vi det
som villedende samtidig å benytte en advarselsmerking om mulig forurensnings fare med
allergener.
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Vedlegg 3
Merkeforskriftens vedlegg IV. Liste over ingredienser med særlige
merkekrav

Ingredienser som refereres til i § 11 nr. 9
og 10, § 12 nr. 1 og § 14

Produkter fremstilt av ingredienser i listen
i venstre kolonne, og som er unntatt

Glutenholdig korn (hvete, rug, bygg, havre,
spelt, kamut/egyptisk hvete eller hybrider av
disse) og produkter fremstilt av glutenholdige
korn.

- Hvetebasert glukosesirup, inkludert glukose.i
- Hvetebaserte maltodextriner.i
- Glukosesirup basert på bygg.
- Korn benyttet i destillater til alkoholsterke
drikker.

Skalldyr og produkter fremstilt av skalldyr.
Egg og produkter fremstilt av egg.

Fisk og produkter fremstilt av fisk.

– Lysozym som brukes i vin.#*
- Albumin brukt som klaringsmiddel i vin og
cider.#*
– Fiskegelatin brukt som bærestoff for
vitaminer, karotenoider og aromaer.
- Fiskegelatin eller husblas brukt som
klaringsmiddel i øl, cider og vin.#

Peanøtter og produkter fremstilt av peanøtter.
Soya og produkter fremstilt av soya.
– Helraffinert soyaolje og soyafett.i
– Tokoferolrikt ekstrakt (E306), D-alfatokoferol, D-alfa-tokoferolacetat, D-alfatokoferolsuksinat fra soya.
- Fytosteroler og fytosterolestere fremstilt fra
soyaolje.
- Fytostanolestere fremstilt av steroler fra
soyaolje.
Melk og produkter fremstilt av melk (herunder – Myse brukt i destillater til alkoholsterke
laktose).
drikker.
- Laktitol.
- Kasein brukt som klaringsmiddel i cider og
vin.#*
Nøtter (mandel, hasselnøtt, valnøtt,
- Nøtter brukt i destillater til alkoholsterke
cashewnøtt, pekannøtt, paranøtt, pistasienøtt, drikker.
macadamianøtt/australianøtt) og produkter
- Mandler og valnøtter brukt som aroma i
fremstilt av nøtter.
alkoholsterke drikker.*
Selleri og produkter fremstilt av selleri.
– Olje av selleriblad og sellerifrø.*
- Oleoresin av sellerifrø.*
Sennep og produkter fremstilt av sennep.
– Sennepsolje.*
- Sennepsfrøolje.*
- Oleoresin av sennepsfrø.*
Sesamfrø og produkter fremstilt av sesamfrø.
Svoveldioksid og sulfitt i konsentrasjoner på
10 mg/kg eller mer eller 10 mg/l, uttrykt som
SO2 .
Lupin og produkter fremstilt av lupin.
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Bløtdyr og produkter fremstilt av bløtdyr.
i Og produkter fremstilt av disse dersom deres evne til å framkalle allergisk reaksjon, i forhold til vurderingen som
ligger til grunn for unntakslisten, ikke har økt under fremstillingen.
* Unntatt fra merkeplikten frem til 31. mai 2009. Omsetning av produkter som er satt i omsetning eller merket før 31.
mai 2009 er tillatt inntil lagrene er brukt opp.
# Vin, jf. definisjonene i vedlegg XIb til forordning (EF) nr. 1234/2007, er unntatt fra merkeplikten frem til 30. juni
2012. Omsetning av produkter som er satt i omsetning eller merket før 30. juni 2012 er tillatt inntil lagrene er brukt
opp.
0 Tilføyd ved forskrift 26 okt 2004 nr. 1424 (i kraft 25 nov 2004). Endret ved forskrifter 14 nov 2005 nr. 1283, 11 mai
2006 nr. 505, 6 nov 2007 nr. 1224 (i kraft 23 des 2007) 28 okt 2008 nr. 1144, 30 april 2010 nr. 640, 5 juli 2011 nr.
741.
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