Statens tilsyn for planter,
fisk, dyr og næringsmidler

2018
i korte trekk

Mattilsynet i samfunnet

I Mattilsynet jobber vi hver dag for
et samfunn der maten er trygg og
dyra har det godt. Innsatsen vår er
avgjørende for den gode statusen på
de fleste av områdene våre.

Samfunnsoppdrag
Oppdraget vårt er å sikre helsemessig trygg mat og drikkevann. Vi skal fremme god dyrevelferd, respekt for dyr og god helse
hos planter, fisk og landdyr. Vi skal fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn i hele matproduksjonskjeden. Vi skal ivareta
hensynet til næringsaktørenes verdiskaping, blant annet ved at norske varer får adgang til markeder i utlandet. I tillegg skal vi
ivareta miljøvennlig produksjon. Når flere hensyn står mot hverandre, er det hensynet til trygg mat som veier tyngst.
FK

Vedtar våre rammer

Harald Gjein

Administrerende
direktør
Globale standarder, EØS-regelverk og
nasjonalt lovverk legger føringer

Administrativt
departement

Dette er kortversjonen av Mattilsynets årsrapport for
2018. Her oppsummerer vi status på områdene våre, gir
et utdrag av aktiviteter, nøkkeltall, resultater og
vurderinger på viktige områder.
Igjen kan vi slå fast at Norge fremdeles er i en unik
situasjon. Få blir syke av mat og drikkevann. Dyreog plantehelsen er god. Det kan du lese mer om under
«Status 2018».
Den gode statusen er ferskvare som må fornyes hver
eneste dag. Mattilsynets viktige bidrag er mange over
våkingsprogrammer, risikovurderinger, tilsyn, høy aktivitet
overfor næringsaktørene og ikke minst regelverksarbeid
for å sikre norske forbrukere, dyr og aktører. Du finner
nøkkeltall som illustrerer noe av aktiviteten vår bakerst.
De siste årene har vi prioritert ekstra innsats på
problemene med sykdom, dødelighet og velferd
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i akvakulturnæringen, leveringssikkerhet av trygt drikke
vann og håndtering av skrantesjuke. Innsatsen fortsetter.

Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer.

Mattilsynet har også tatt viktige veivalg som er sentrale
for hvordan vi skal løse oppdraget vårt. Vi skal utvikle og
endre oss slik at vi blir mer brukerorienterte, datadrevne
og kunnskapsbaserte. Du kan lese mer om våre faglige og
strategiske satsinger framover på side 8.
Godt samarbeid med dem vi fører tilsyn med, andre
offentlige etater og ikke minst kunnskapsinstitusjonene, er
en forutsetning for å løse samfunnsoppdraget. Resultatet
ville ikke blitt det samme uten dem. Jeg vil takke alle våre
medspillere for samarbeidet.
Mine medarbeidere yter mye hver dag. Jeg vil takke hver
og en av dem for innsatsen i fjor. Den gode statusen på
de fleste av områdene våre og fortsatt høy tillit i befolk
ningen er bevis på deres gode arbeid.

Slik løser vi samfunnsoppdraget
Vi forebygger og håndterer hendelser som kan true
mattryggheten, plantehelsen, fiskehelsen, dyrehelsen og
dyrevelferden. Det gjør vi ved å:
• overvåke, analysere og vurdere tilstanden og
utviklingen på områdene våre
• utvikle regler nasjonalt og være med på å utvikle
internasjonalt regelverk

• veilede og informere om kravene i reglene
• kontrollere og følge opp aktørene langs
produksjonskjeden
• kommunisere og dele kunnskap
• samarbeide nasjonalt og internasjonalt med etater
og organisasjoner
Helkjedeperspektivet er det bærende prinsippet for
arbeidet vårt. Det betyr at vi ser hele produksjonskjeden
for maten under ett. Les mer om det på neste side.
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Overvåking og
kontroll

Vi tar prøver av fôr, fisk, vann, planter og dyr for
å vite tilstanden. Vi er tilstede tidlig i kjeden for
å sjekke at dyr og fisk er friske og behandles
bra, og for å forhindre at uønskede hendelser
forplanter seg videre.

Fare:
Uønskede stoffer i
fôringrediensene.
Hygiene

Fare:
Hygiene og uønskede stoffer

Alt henger sammen

Alt henger sammen

Hva du spiser og drikker påvirkes av alt som har foregått på
reisen fra fjord og jord til bord. Virksomhetene har ansvaret.
Mattilsynet ser sammenhengene og er til stede langs hele
matkjeden. Vi er mest på de sårbare stedene for å sikre at det
du spiser og drikker er trygt.
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Fare:
Hygiene

Fare:
Uønskede stoffer,
hygiene og dårlig
ledningnett

Slakteri

ALT HENGER SAMMEN

ALT HENGER SAMMEN

Alle aktører skal merke, ha oversikt over og
dokumentere hvem de kjøper fra og selger til for
å kunne spore maten gjennom alle ledd fram til
matfatet.

Fare:
Hygiene, uønskede
stoffer og riktig
merking

Import/eksport
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Jordbruk

Fisk

Vi kontrollerer alle, men ikke hele tiden.
Vi kontrollerer der sannsynligheten for å
avdekke og forhindre alvorlige forhold er
størst.

Matproduksjon

Sporbarhet

Fare:
Sykdom, uønskede stoffer
og legemiddelrester

FK

Fôrproduksjon

Tilsyn på
rett sted

Fare:
Uønskede stoffer og
legemidler

Vannkvalitet

Fare:
Hygiene og
riktig merking

Butikk/servering

Vi veileder aktørene i hvordan reglene
fungerer. Vi veileder og informerer
forbrukerne slik at de kan ta
informerte valg og ha tillit til at maten
er trygg.

Veileder og
kommuniserer

Hjemme
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Status
2018

Slik oppsummerer vi kort
status på Mattilsynets fem
hovedområder.

Mat

Drikkevann

Dyr

Oppdrettsfisk

Planter

Maten i Norge er trygg. Lite
smittestoffer i norske husdyr
og norskproduserte matvarer
gjør at få blir syke av maten.

Drikkevannskvaliteten er
generelt god, og mer enn 90
prosent er tilknyttet vannverk
som leverer trygt drikkevann.

Dyrene er stort sett friske og det
er få alvorlige dyresykdommer.
De aller fleste dyr har det godt.
Fremdeles dør for mange dyr på
utmarksbeite.

Sykdoms- og velferdssituasjonene for oppdrettsfisk er
fortsatt utfordrende selv om
noen færre oppdrettsfisk døde.

Plantehelsen er god. Mer import
øker imidlertid faren for nye
alvorlige planteskadegjørere
som kan true norsk plantehelse.

MÅL
Mat og drikke skal ikke inneholde
smittestoffer eller kjemiske
stoffer i helsefarlige mengder.

MÅL
Alle skal ha trygt drikkevann
i tilstrekkelige mengder.

MÅL
Hindre etablering av nye dyresykdommer. Eliminere skrante
sjuke. Alle dyr i Norge skal ha god
velferd.

MÅL
Fiskehelsen skal være god.
Fiskevelferden skal være god og
dødeligheten skal reduseres.

MÅL
Nye planteskadegjørere
er ikke etablert. Etablerte
planteskadegjørere spres ikke
videre.

RESULTATER
Få blir syke av mat og drikke.
De aller fleste mataktørene
følger reglene og produserer mat
under gode hygieniske forhold.
Overvåkingsprogrammene av
forskjellig mat viser få funn av
fremmedstoffer.
UTFORDRINGER
Stor import og nye omsetnings
former øker risikoen for smitteog fremmedstoff som kan gjøre
maten mindre trygg. Matsvindel er
et økende problem internasjonalt
og kan også ramme oss. Vi trenger
mer kunnskap om fremmedstoffer
i mat som kan gi helseskader.
TILTAK
Vi forbereder oss på nye trusler
og fortsetter det forebyggende
arbeidet med mataktørene.
Vi øker kunnskapen om kjemiske
stoffer i mat, og øker innsatsen
der risikoen for matsvindel er
størst.
MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende
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RESULTATER
Drikkevannskvaliteten er
god og svært få blir syke av
drikkevannet. Vi har fått bedre
oversikt over vannkvaliteten fra
små vannverk etter at vi innførte
rapporteringsplikt.
UTFORDRINGER
Utskifting av gammelt lednings
nett går for sent. Manglende
leveringssikkerhet er også et
problem. Mange vannverk har kun
tilgang til reservevannforsyning
for en kortere periode i krise
situasjoner, og i denne perioden
kan man ikke forsyne alle.
TILTAK
Vi følger opp vannverkseierne
for at forbrukerne fortsatt får
trygt drikkevann. Vi skal følge opp
vannverkenes leveringssikkerhet,
vedlikehold av ledningsnettet og
kommunenes reguleringsplaner.
MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende

RESULTATER
Få funn av sykdommer som kan
smitte mennesker (zoonoser).
Bekjempelsen av skrantesjuke
går etter planen. Fortsatt
avdekket dårlig velferd i slakte
grisebesetninger i Rogaland til
tross for mye tilsyn.
UTFORDRINGER
Afrikansk svinepest rykker stadig
nærmere Norge. Fortsatt mange
prøver som må tas i forbindelse
med skrantesjukebekjempelsen.
Tap av dyr på utmarksbeite er
fremdeles stort, og vi har få
virkemidler som kan redusere
tapene.
TILTAK
Forebyggende dyrehelsearbeid
og kartlegging av skrantesjuke
fortsetter. Vi skal utarbeide
faglige beredskapsplaner for
afrikansk svinepest og munnog klauvsjuke. Kronisk dårlige
dyrehold skal følges opp tettere
for å få til varig bedring eller
avvikling innen kortere tid enn før.
MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende

RESULTATER
Fortsatt mange utbrudd av
alvorlige smittsomme sykdommer.
Lakselussituasjonen er krevende,
og avlusingsmetodene gir dår
ligere velferd. 53 millioner opp
drettsfisk døde.
UTFORDRINGER
Forebygging og sykdomsbekjempelse er vanskelig mange
steder pga. tett med lokaliteter og
få branngater. Aktørene mangler
en felles strategi og samarbeider
ikke godt nok for å få til koordinert
drift og beredskap.
TILTAK
Få aktørene til å ta større ansvar
for å bedre sykdomssituasjonen.
Startet arbeidet som bidrar
til bedre lokalitetsstruktur.
Prioriterer oppfølging av
anlegg med velferds- og
dødelighetsproblemer.
MÅLOPPNÅELSE
Ikke tilfredsstillende

RESULTATER
Få alvorlige plantesykdommer
i Norge (18 av 160). 13 er under
bekjempelse, mens 5 er så
spredt at de ikke er lønnsomme å
bekjempe med offentlige midler.
UTFORDRINGER
Mer import øker faren for
nye skadegjørere. Mange
skadegjørere er vanskelig å
oppdage på importtidspunktet.
Mange importører – særlig små
– mangler gode systemer som
hindrer innførsel av skadegjørere.
Anleggsarbeid kan spre
planteskadegjørere og ugress.
TILTAK
Vi fortsetter overvåkingen og
bekjempingen. Vi skal følge opp
importører for å sikre at de har
gode systemer som hindrer
innførsel av planteskadegjørere.
Forenkle og modernisere
planteregelverket.
MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende
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Satsinger

Kampen mot
skrantesjuke

På flere forvaltningsområder er det
store utfordringer som krever ekstra
innsats. I tillegg må vi utvikle oss for å
løse samfunnsoppdraget vårt på en
enda bedre måte.

Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100
prosent dødelig for dyrene som blir smittet. Det finnes
ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett
mellom hjortedyr.

Drikkevann
Fiskehelse

Å fjerne hele villreinflokken i Nordfjella sone 1 var
drastisk, men nødvendig for å lykkes i å bevare
friske hjortedyrstammer i fremtiden.

Søkt beste løsning

Arbeidsmetoder
Skrantesjuke

Funnet av smitten på Nordfjella i 2016 satte en støkk
i oss. Kampen mot sykdommen er en skillelinje i forvaltningen av ville dyr, og for hvordan vi bekjemper alvorlige
dyresykdommer.
Vi har et ansvar for at smitten ikke sprer seg til andre
områder og andre land. Skrantesjuke er en trussel mot
alle hjortedyr, både ville og tamme.

Kampen mot skrantesjuke har mange usikkerhetsmomenter.
Det finnes ikke noe scenario som er problemfritt.
Løsningen vi har valgt er den som har færrest usikkerhetsmomenter, og gir oss størst sjanse til å redde den gjenværende villreinen i Norge.

Gjeninnføre frisk villrein
Vi fortsetter å ta mange prøver for å kartlegge og finne
smittefrie flokker som kan brukes ved gjeninnføring av
villrein i Nordfjella etter at brakkleggingsperioden er over.
Vi skal ha en frisk villreinbestand og vi skal hindre at andre
hjortedyr smittes og utsettes for store lidelser. Norge har
et særlig ansvar for dette, siden vi har den største
bestanden av gjenværende villrein i Europa.

Vitenskapelige risikovurderinger, innhenting av kunnskap
fra andre land, forskning her og i andre land, og dialog med
berørte parter dannet grunnlaget for en beslutning som
var tøff, men nødvendig. Stammen måtte tas ut for å hindre
videre smittespredning.
De siste årene har sykdom, dødelighet og velferd i
oppdrettsnæringen, leveringssikkerhet av trygt drikke-
vann og håndtering av skrantesjuke preget utfordrings
bildet. Det vil det fortsatt være i årene framover.

Mattilsynet må som alle andre organisasjoner endre seg for
å løse oppgavene bedre og for å møte nye utfordringer. Vi
har tatt viktige veivalg som er sentrale for hvordan vi skal
løse oppdraget vårt fremover.

Problemene er sammensatte og tar tid å løse.
Vi ser enkelte bedringer, men fremdeles gjenstår
store utfordringer som aktørene, storsamfunnet
og vi sammen må jobbe videre med.

Vi skal utvikle og endre oss slik at vi blir mer brukerorientert, datadrevet og kunnskapsbasert.
På de neste sidene kan du lese mer om våre faglige
og strategiske satsinger.

Skrantesjuke smitter via spytt og urin/
avføring. Saltsteiner og fôringsplasser
tiltrekker seg også andre hjortedyr, som elg.
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Smitter via spytt og urin/avføring. Saltsteiner
og fôringsplasser tiltrekker seg også andre hjortedyr.

Skrantesjuke bygger seg opp i kroppen
over tid. I denne perioden trenger det ikke
å være symptomer, men smitte spres.
Skrantesjuke bygger seg opp i kroppen over tid.
I denne perioden trenger det ikke å være symptomer

Etter noen måneder dør dyret, etter å ha
spredt smitte til andre dyr og til miljøet.
Etter noen måneder dør dyret, etter å ha spredt smitte til
andre dyr og til miljøet.
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Sikre drikkevannet

Sikre laksens helse
og velferd

Skal vi fortsatt ha trygt og nok drikkevann i fremtiden, må
samfunnet gjøre store investeringer.

I oppdrettsnæringen fører smittsomme sykdommer og lakselusbekjempelse til at
oppdrettslaksen får helse- og velferdsproblemer. Det begrenser produksjonen.

Drikkevannet er basis for helsen vår og vårt viktigste
næringsmiddel. Derfor skal alle skal få trygt drikkevann
i tilstrekkelige mengder. Vi tar for gitt at vannet i springen
er rent og trygt. Det er det for de aller fleste.
Over 90 prosent er tilknyttet vannverk som leverer
trygt drikkevann og få blir syke av vannet.

Oppdrettsnæringen er viktig for Norge. Det er vel 900 matfiskanlegg som produserte 1,3 millioner tonn oppdrettslaks.
Eksportverdien var nesten 68 milliarder kroner i 2018. Selv
om verdien av lakseeksporten øker, har produksjonen vært
nesten uendret de siste årene. Årsak: smittsomme sykdommer og lakselusbehandling.

110

Gammelt ledningsnett
Mange av vannrørene er imidlertid gamle og lekker.
En av tre liter vann renner ut i ingenting. Forsvinner
trykket i rørene, kan forurensing trekke inn og gjøre
vannet utrygt. Mange kommuner har gjort mye for å bedre
situasjonen, men det er ikke nok for å stanse forfallet.
Det er kostbart og tar lang tid å sette ledningsnettet
i akseptabel tilstand. Totalkostnadene er anslått til
rundt 110 milliarder kroner.
Mattilsynet vurderer ledningsnettet når vi fører
kontrollerer vannverkene. Mange vannverk har fått
pålegg om utbedringer.

Manglende leveringssikkerhet
Det er også avgjørende for samfunnet at vi har tilgang til
vann til enhver tid. Vannverkene må ha reserveløsninger slik
at de kan levere dersom det oppstår alvorlig svikt på grunn
av omfattende rørbrudd, brann i vannverket, feil i data
styringssystemer, tørke, flom eller ras mv.

Sykdomsproblemer

1 av 3
liter vann
forsvinner

110

milliarder
for å sette drikkevannsnettet i
akseptabel
tilstand

0,7%

Antallet utbrudd av Infeksiøs lakseanemi (ILA) og
Pankreassykdom (PD) er stabilt høy. PD fører blant annet
til økt dødelighet og gjør oppdrettslaksen mer mottakelig
for andre sykdommer. ILA fører også til økt dødelighet,
og alle anlegg med utbrudd må slaktes ut raskt.
Begge sykdommene gir store tap for oppdretterne.

fornyes årlig
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Oppdrettslaks
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For å holde smittepresset lavt når det er mye oppdrettsfisk i
et område, trengs gode soner med koordinert brakklegging og branngater. Det mangler mange steder og særlig
i Hordaland og Rogaland. Dermed blir forebygging og sykdomsbekjempelse vanskelig. Vi har startet arbeidet med å
bidra til en lokalitetsstruktur som begrenser smitte fra
omkringliggende anlegg. Dette hjelper også til å hindre nye
sykdommer å få fotfeste. For å få det til må oppdretts
aktørene, kunnskapsstøtteinstitusjoner og forvaltningen
samarbeide tett. Oppdretternes vilje og evne til å samarbeide er likevel den viktigste suksessfaktoren. Og ansvaret
for å få det til er også deres.
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er tilknyttet
trygge vannverk

Dødeligheten gikk i 2018 ned. Likevel døde 53,1 millioner
oppdrettslaks før den var er klar for å slaktes. Dødelighet
varierer. Den er lavest i Agderfylkene som har liten
produksjonen, og er fortsatt høyest i Hordaland.
I Nordland, Troms, Møre- og Romsdal og Sogn og Fjordane
gikk dødeligheten opp, mens den gikk ned i de øvrige
fylkene. Det er bekymringsfullt at dødeligheten økte
i Nordland og Troms ettersom det ble tildelt flest nye
matfisktillatelser og det forventes økt vekst i disse fylkene.

: Fi
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90 %

Lakselusproblemene skyldes at lakselusen er blitt resistent
mot de fleste legemidlene. Medikamentfrie metoder er
utviklet og tatt i bruk. Flere av metodene fører til at mange fisk
skades og dør i forbindelse med behandling.

Høy dødelighet

to
Fo

Vår kartlegging viser at mange vannverk kun har tilgang til
reservevannforsyning for en kortere periode, og at de
i denne perioden ikke kan forsyne alle.
Vi følger opp vannverkseiernes ansvar for å levere
tilstrekkelige mengder vann til enhver tid. Det er kommunene og vannverkseierne som har ansvaret for det.
De må prioritere drikkevannet i sine planer og investeringer.
Vi bidrar for å få det til.

Lakselusproblemer

milliarder
Totalkostnad
for utbedring av
ledningsnett

Det er også andre sykdommer som rammer oppdretts
laksen. Likevel er det er ikke én sykdom som gir grunn til
bekymring, men totalbelastningen.
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Våre strategiske veivalg
Samfunnsendringer og krav om effektivisering av offentlig sektor gjør at vi
må videreutvikle arbeidsmetodene våre for å oppnå mer med mindre ressurser.

Mer datadrevet forvaltning
Datahåndtering blir viktigere, og for oss betyr det å utnytte våre egne og andres data bedre. Mulighetene for og
potensialet i å koble data fra mange kilder er stort. Ved å
analysere nye kombinasjoner av egne data med data fra
bransjer, kunnskapsinstitusjoner, andre offentlige etater og
åpne kilder kan vi få ny kunnskap og bedre innsikt. Det vil
gjøre oss bedre i stand til å målrette og risikobasere tiltak
slik at vi retter innsatsen dit behovet er størst.
Mattrygghet er ikke en statisk størrelse, men påvirkes av
samfunnsutviklingen. Klimaendringer og utvikling innen
handel og teknologi er noen av faktorene som påvirker
aktørene langs hele matkjeden. Aktørenes og vår evne til
å oppdage, forebygge og håndtere farer og samtidig gripe
muligheter, er avgjørende for at vi sammen skal bidra til et
samfunn der maten er trygg og dyra har det godt.

Vår innsats
Mattilsynets viktigste bidrag er overvåkings- og kart
leggingsprogrammer, veiledning, risikobasert tilsyn, høy
aktivitet overfor næringsaktørene og ikke minst regel
verksarbeid for å sikre norske forbrukere, dyr og aktører.
Slik vil det fortsatt være framover, men måten vi gjør det
på må vi endre.
Vi skal utvikle arbeidsmetodene våre slik at vi får mer
og bedre kunnskap og oversikt, bruke mer ressurser på
forebygging og veiledning, og vi skal bli bedre til å målrette
oppfølgingen av de aktørene som trenger det mest.
12

MATTILSYNET 2018 // I KORTE TREKK

I regelverksarbeidet bør vi ta hensyn til digital utvikling og
blant annet legge til rette for utveksling av data der det er
grunnlag for det.

Brukerorientering
En viktig nøkkel for å oppfylle samfunnsoppdraget er
å legge forholdene bedre til rette for næringsaktørene.
For å få det til skal vi øke kunnskapen vår om brukernes
behov, ha et brukerperspektiv når vi lager regler og utvikler
tjenester. Samarbeid med andre etater blir spesielt viktig
i utviklingen av digitale tjenester.
Teknologien åpner for mange muligheter, og vi vil tilby brukervennlige selvbetjeningsløsninger alene og sammen med
andre offentlige etater. Slik gjør vi det enklere å produsere og
omsette trygg mat samt behandle dyr og fisk godt.
Vi tror at dette ikke bare vil gjøre det enklere for brukerne,
det vil også gjøre det enklere for oss å kontrollere at
reglene blir fulgt.

Vi skal dra nytte av mulighetene i ny kunnskap og teknologi
for å få mer effekt ut av innsatsen. I tillegg til å utvikle
selvbetjeningsløsninger vil vi også automatisere tjenester
som vi i dag utfører manuelt. Vi skal bruke teknologien
til oppgaver som teknologien løser best, og bruke menneskelige ressurser og skjønn til komplekse problemer og veiledning.
Bruk av teknologi og data vil føre til færre tradisjonelle
en-til-en-tilsyn. Vi vil i større grad målrette tiltakene våre.
Virksomhetene skal oppleve at det er høy risiko for å bli
oppdaget dersom de bryter regelverket. I tilsynet med
virksomheter som organiserer seg i konsern eller kjeder,
vil vi i større grad rette innsatsen mot sentralt hold med
verifikasjonstilsyn ut i de tilhørende virksomhetene.

Prioritere utvikling
Vi må ruste oss slik at vi løser samfunnsoppdraget også
i framtida, og ikke blir utdatert på kunnskap og teknologi.
Derfor skal vi kartlegge vårt fremtidige kompetansebehov og
skaffe oss den kompetansen vi trenger. Vi skal også utvikle
nye arbeidsformer og kultur for tverrfaglig samhandling.
I årene som kommer vil vi derfor bruke mer ressurser på
utviklings- og forbedringsarbeid. Med uendret budsjett vil
det bety færre ansatte.
Større grad av brukerorientering, kunnskapsutvikling og
teknologiske nyvinninger vil føre til bedre prosesser internt
i Mattilsynet og utvikle organisasjonen i riktig retning. Vi
må tørre å tenke annerledes, fornye kompetansen, tiltrekke
oss kompetanse vi mangler og utvikle verktøy som støtter
nye arbeidsmåter.
Endringene blir både krevende og givende. Vi tror vi vil klare
det, for Mattilsyn-laget er solid og har siden oppstarten for
15 år siden vist stor evne til endring og omstilling.
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Nøkkeltall

Grensekontroll

Oppdrettsfisk

3 800
2017 / 3 345

6 240
Næringsmidler

23 663

Her er utvalgte nøkkeltall om oss og
aktiviteten vår. Fullstendig tallmateriale
finner du i årsrapporten for 2018.

2017 / 25 173

Dyr

2017 / 6 233

Import og
eksport

5 599

24 020

2017 / 5 445

2017 / 27 070

Biprodukter,
innsatsvarer
og annet

Tilsyn

66 949
2017 / 70 902

Antall
årsverk

5

Om
Mattilsynet

Overvåking
og kontroll programmer
Forbruker

Tildeling
(i 1.000 kr.)

2017/ 1 418 576

Sjømat

8

4

Vegeta-
bilsk mat

3
14
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2017 / 1 101

Drikkevann
2017 / 1 484

2017/ 1 224

1 412 198

1 362

1 375

Kontorsteder

70

890

2017 / 1 051

1 225
Regioner

Planter

72

Animalsk
mat

10

12

programmer

2017 / 76

Dyrehelse

23

Plantehelse

Fôrvarer

2

Fiske- og
skjellhelse

Utgifter

106,3 mill.
2017 / 100 mill.
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Felles postadresse til alle kontorer
i Mattilsynet
Mattilsynet, (+ navn på kontor/sted)
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal
Mattilsynet har felles sentralbord:
Tlf 22 40 00 00
Mattilsynets hovedkontor
Besøksadresse: Ullevålsveien 76
E-post: postmottak@mattilsynet.no
www.matportalen.no
www.matvaretabellen.no
www.nokkelhullsmerket.no
www.mattilsynet.no

Rådgivning, design og produksjon: OktanOslo
Foto: Mattilsynet, GettyImages

