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Forord
Mattilsynet leverer med dette sin årsrapport for 2010.
Det har i 2010 vært få hendelser og situasjoner som har krevd brå og store
omprioriteringer for Mattilsynet. Dette har gitt oss arbeidsro til å utføre våre oppgaver
og til å fortsette med å utvikle Mattilsynet i tråd med matreformens intensjoner.
Status på våre effektmål er i liten grad endret i forhold til i fjor. Samlet sett så
vurderes både mattryggheten og dyrehelsen som god. Det er fremdeles store
utfordringer på områdene fiskehelse, spesielt lakselus, og dyrevelferd, spesielt dyr på
beite. Innenfor plantehelseområdet ser vi at globalisering og klimaendringer endrer
trusselbildet mot skog og landskap.
Prosjektet med utvikling og implementering av Mattilsynets store fagdatasystem
MATS ble på sommeren 2010 sluttført, og systemet er nå lagt inn i ordinær linje. Det
betyr ikke at systemet er ferdigutviklet, men at de områder som var planlagt inkludert
i MATS nå er på plass. Det er et klart krav fra organisasjonen at vi i en periode
fremover må arbeide for å øke brukervennligheten i systemet. MATS er vårt viktigste
hjelpemiddel for et effektivt og enhetlig tilsyn, og utvikling av dette prioriteres derfor
høyt i hele organisasjonen.
Mattilsynet er blitt enda mer profesjonelle i vårt arbeid med regelverksutvikling, både
nasjonalt og internasjonalt. Målet om et lett tilgjengelig og forståelig regelverk på alle
områder er imidlertid langt fra nådd.
Vi får mye oppmerksomhet i media. Vi har lagt en plan for hvordan internettsidene
bør utvikles videre, og vi tester også forsiktig ut sosiale medier. Vi har mange ulike
kanaler mot brukere, men trenger mer kunnskap om hvordan vi oppfattes av
omverdenen, spesielt næringsaktørene. Dette skal vi jobbe mer med i 2011.
Det er alle Mattilsynets engasjerte og samvittighetsfulle medarbeidere som står bak
innsats og resultater som videreformidles i denne rapporten. Den gjør meg stolt på
deres vegne.

Kari Bryhni
Konstituert administrerende direktør
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1 Oppsummering
Mattilsynet nådde en viktig milepæl i juni 2010 da siste del av MATS ble sluttført, og
MATS-prosjektet kunne avsluttes. Systemet er utviklet over vel 5 år, og prosjektet ble
sluttført uten store overskridelser eller forsinkelser. MATS er både et arbeidsflyt- og
beslutningsstøttesystem for Mattilsynet og en selvbetjeningsløsning for eksterne
brukere. MATS er et svært viktig verktøy for å få et mer enhetlig tilsyn, og for bedre å
kunne dokumentere resultatene av vår tilsynsvirksomhet. MATS forenkler og
effektiviserer dessuten samhandlingen med eksterne brukere.
Bærekraftig fiskeoppdrett har vært et gjennomgangstema i 2010, og Mattilsynet la
ned en betydelig innsats for å bekjempe lakselus. Situasjonen er alvorlig på grunn av
resistensutviklingen. Tilsynets bekjempelsesstrategi er tredelt; koordinert lusebehandling, innføring av soneforskrifter og oppfølging av arealutvalgets rapport. I
2010 lyktes vi med å få lusenivåene ned på et akseptabelt nivå før smoltutvandringen. To soneforskrifter ble innført, og det ble arbeidet med et høringsforslag
for en tredje soneforskrift. Vi har også bidratt i arealutvalgets arbeid. Arbeidet med å
bekjempe lakselus vil kreve store ressurser også i tiden fremover.
Det er stor offentlig oppmerksomhet om dyrevelferdsspørsmål. Våre distriktskontorer
prioriterer mer ressurser på denne oppgaven enn tidligere. Arbeidet omfatter både
selskapsdyr og produksjonsdyr. Pelsdyrnæringen er gjenstand for stor
oppmerksomhet, og i 2010 tok dyrevernorganisasjoner igjen til orde for å forby denne
produksjonen. Vår tilsynsvirksomhet ble som en følge av dette intensivert, og
tilsynsmetodikken ble endret til flere uanmeldte tilsyn.
Mattilsynet ser med bekymring på utviklingen når det gjelder tap av dyr på beite.
Tapstallene minker ikke, og er uakseptabelt høye i mange områder. Andre
utfordringer på dyrehelseområdet, blant annet knyttet til klimaendringer, ble håndtert
med økt overvåking av blåtunge, lakselus, Q-feber, H1N1 og åpen yngelråte.
Mattilsynets innhenting av råd og kunnskap fra forvaltningsstøtteinstitusjoner og
næring er forbedret, blant annet gjennom dialogen i strategiske fora innen dyre-,
fiske- og plantehelse.
Storparten av regelverksutviklingen på vårt forvaltningsområde skjer i ulike
internasjonale fora. Vi har også i 2010 arbeidet målrettet for å effektivisere og
forbedre dette arbeidet. Mattilsynet vektlegger arbeid med å forberede og utvikle
gode, forankrede og koordinerte synspunkter og posisjoner for Norge. Vi fremmer i
større grad enn tidligere synspunkter i internasjonale fora, og Mattilsynet har fått
konkrete tilbakemeldinger om at vi bidrar på en god måte.
Et annet viktig mål er at regelverket skal være klart, enkelt og lett forståelig, med
tilstrekkelig beskyttelse og uten unødvendige byrder for virksomhetene. Vi er også
opptatt av at regelverket utformes slik at det skal kunne føres et effektivt tilsyn med
det. Vi fortsatte i 2010 arbeidet med regelverksforenkling og oppfølging av funn i
regelverkskartleggingen fra 2009. Dette arbeidet er omfattende og tidkrevende, men
har funnet en god form. Den største utfordringen er å få prioritert tilstrekkelig
ressurser til å gi arbeidet en god fremdrift når det skjer så mye regelverksutviklingsarbeid i EU som vi ikke kan utsette å følge opp.
Som ledd i arbeidet for å styrke befolkningens mulighet til å ta informerte valg, ble
fornyelse av nettsidene matportalen.no igangsatt i 2010. Dette er en del av et flerårig
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arbeid for å oppgradere Mattilsynets nettløsninger, og gjøre dem teknisk tryggere og
mer brukerrettet. Fornyelsen av matportalen.no koordineres av Mattilsynet, og skjer i
et samarbeid med syv andre statlige virksomheter. Den ”nye” Matportalen lanseres i
1. tertial 2011, mens ny versjon av mattilsynet.no nylanseres i 2012/2013.
Mattilsynets mediekontakt blir stadig mer profesjonalisert, med pressevakttelefonen
som felles kontaktpunkt. Vi utarbeider medieplaner for alle saker av større offentlig
interesse, noe som bidrar til enhetlig og helhetlig budskap. Utvikling av internt
medietreningskurs er et tiltak med samme mål.
2010 var et år uten de store hendelsene, men det ble likevel registrert over 16 000
artikler om Mattilsynet i media. Mest oppmerksomhet fikk det nasjonale utbruddet av
E.coli, håndteringen av lakselus, samt kritikken mot pelsdyrhold.
Mattilsynet har generelt sett gode og robuste arbeidsstøttesystemer. Vi har imidlertid
betydelige investeringsbehov knyttet til linjekapasitet, dublerende løsninger og økt
datakraft i takt med nye tjenester og økt datamengder i systemene. Mattilsynets
brukere forventer at systemene skal være tilgjengelige med brukerstøtte også
utenom kontortid.
Medarbeiderne er tilsynets viktigste ressurs, og vi har godt kvalifiserte og motiverte
medarbeidere. Sykefraværet i 2010 var det laveste på flere år. Vi har totalt en lav
turnover, men den varierer mellom enheter. Vi har utfordringer med rekruttering av
noen typer kompetanse og innenfor enkelte geografiske områder.
Mattilsynets prioriteringer for 2010 medførte at en større del av budsjettet ble
benyttet til viktige fellestiltak, investeringer og utvikling av etaten enn i årene før.
Disse tiltakene vil gi et godt grunnlag for at Mattilsynet kan fortsette å være en
effektiv og framtidsrettet etat.
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2 Særskilte satsinger
2.1 Utfordringer på dyrehelseområdet, blant annet knyttet til
klimaendringer
I statsbudsjettet for 2010 var det satt av 7 mill. kroner til særskilte satsninger innenfor
dyrehelseområdet, blant annet knyttet til klimaendringer. Midlene er brukt til gjennomføring av følgende overvåkingsprogrammer (OK-programmer):
Regnskap
(1000 kr)

OK-program
Blåtunge – siste år med stort program og noen ekstra tankmelkprøver
Lakselus – ekstra satsing
Q feber – kartlegging i storfe og geit i store deler av Sør-Norge
H1N1 – videre oppfølging av besetninger som testet positivt i 2009
Åpen yngelråte – kartlegging etter påvisning i Vest Agder
Sum

2 400
2 000
608
721
200
5 929

Tallene i tabellen inkluderer bare analyseutgiftene. I tillegg påløp det kostnader til
prøvetaking i form av tidsbruk og reiseutgifter. Disse kostnadene anslås normalt å gi
et påslag på om lag 40 prosent av analysekostnadene.

2.2 Større utviklingsprosjekter
I statsbudsjettet for 2010 var det satt av 15 mill. kroner til sluttføring av MATS og
nødvendig omstilling i forbindelse med omlegging av slakteristrukturen i Trøndelag.
Mattilsynet avsluttet 1. juli 2010 prosjektet for utvikling av MATS. MATS er både et
arbeidsflyt- og beslutningsstøttesystem for Mattilsynet og en selvbetjeningsløsning
for eksterne brukere. MATS er levert i fire leveranser, hvor den første ble satt i
produksjon i juni 2007 og den siste i juni 2010. I garantiperioden, som varte frem til 1.
oktober 2010, ble det gjort et betydelig arbeid med å forbedre systemet og rette feil.
I utviklingen av MATS har det vært en sentral premiss at tilsynet skal være enhetlig
og helhetlig på tvers av geografi og fagområder. Løsningen skal også automatisere
så mye som mulig av arbeidsprosessene og utnytte interne og eksterne systemer og
registre for å unngå dobbelregistreringer, samt gjenbruke data i tråd med Stortingets
og regjeringens krav. Altinn benyttes som påloggingskanal til MATS skjematjeneste.
MATS er integrert mot og samhandler med Enhetsregisteret, Folkeregisteret,
matrikkel og andre aktuelle offentlige registre. Internt er MATS integrert mot blant
annet arbeidsstøttesystemene Agresso og ePhorte.
Etter avslutningen av prosjektet vil det være et kontinuerlig behov for vedlikehold og
videreutvikling av løsningen (forbedringer, regleverksendringer og ny funksjonalitet).
Det er inngått rammeavtale med leverandør om videreutvikling. Det er også inngått
en vedlikeholdsavtale.
MATS-prosjektet har i tillegg til å være et systemutviklingsprosjekt også vært et
organisasjonsutviklingsprosjekt ettersom arbeidsprosessen for Mattilsynets tilsynsvirksomhet er utviklet parallelt med utviklingen av systemet. MATS er også kvalitetssystem for tilsynsprosessen.
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Prosjektet er sluttført med en økning av kostnadsrammen med ca. 10 prosent sett i
forhold til opprinnelig kontrakt, i all hovedsak innenfor planlagt tid, men med noe
redusert omfang for enkelte funksjoner. I Mattilsynets rapport per andre tertial 2010
ble det gjort rede for kostnadene knyttet til utvikling, forvaltning og videreutvikling av
MATS for perioden 2005-1.9.2010. Utgiftene til utvikling, forvaltning og videreutvikling
av MATS for hele 2010 var ca. 80 mill. kroner.
På grunn av endring av slakteristrukturen i Trøndelag var det nødvendig å gjennomføre en omstilling av kjøttkontrollen. Utgiftene til dette i 2010 var på ca. 5 mill. kroner.
Omstillingen ble gjennomført på en god måte, og utgiftene ble lavere enn budsjettert.
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3 Rapportering på virksomhet
3.1 Internasjonalt arbeid og regelverksutvikling
Mattilsynet har i 2010 fulgt opp regelverksutvikling og annet internasjonalt arbeid
med utgangspunkt i tildelingsbrevet og det som skjer i EU og andre internasjonale
fora. Vi har prioritert å gjennomføre konsekvensvurderinger av regelverksenderinger
og å forenkle og oppheve regelverk der det er mulig. Arbeidet med forenkling av
regelverket er videreført, og vi har i den forbindelse særlig lagt vekt på nasjonale
godkjenningsordninger, avgifts- og gebyrregelverket og kompetansekrav i
regelverket.
Mattilsynet legger vekt på at det internasjonale arbeidet er godt forberedt og
koordinert.

3.1.1

EØS-relatert regelverksarbeid

Deltakelse i EU-møter
Tabell 1

Oversikt over Mattilsynets deltakelse i EU-møter 2008-2010

Antall møter i EU
1. tertial
2. tertial
3. tertial
Sum:

2008

2009

2010

101
55
102
258

62
56
79
197

64
51
87
201

Mattilsynet har også i 2010 deltatt i EU-møter for å medvirke til gode fellesskapsløsninger som samtidig ivaretar norske interesser. Vi har lagt vekt på godt forberedt
deltakelse på møtene og på å se spørsmål innenfor ulike fagområder i sammenheng,
for å få en helhetlig og enhetlig tilnærming. Vi har i 2010 særlig lagt vekt på å
identifisere spørsmål på overordnet nivå, slik at vi kan utvikle tydelige, godt
forankrede og velbegrunnede posisjoner.
Oppfølging av forpliktelser etter EØS-avtalen
Regelverket som Mattilsynet forvalter bygger i meget stor grad på EUs regelverk som
blir bindende for Norge gjennom EØS-avtalen. Regelverket er omfattende og endres
svært hyppig. Det er viktig å bidra til at regelverk blir godt og at norske interesser
ivaretas. Mattilsynet er som fagmyndighet gitt oppgaven med å delta i utviklingen av
regelverket, samt gjennomføring i norsk rett. Mattilsynet bruker i størrelsesorden 32
årsverk til dette arbeidet.
EU-/EØS-arbeid består i:
Deltakelse i arbeidsgrupper og komiteer i EU som utarbeider regelverk som antas
å være relevant for EØS-avtalen
Utarbeidelse av synspunkter til dette regelverket
Innhenting av synspunkter fra andre deler av Mattilsynet, samt næringen og
andre interessenter. Dette skjer gjennom mange ulike kanaler
Avklaring av norske synspunkter og posisjoner med departementene for blant
annet å sikre politisk forankring
Utarbeidelse av EØS-notater som brukes til formelt å vurdere om nye EUrettsakter er relevante og akseptable for Norge, samt deltakelse i spesialutvalg.
Utarbeidelse av forskrifter til gjennomføring av rettsakter som er bindende for
Norge gjennom EØS-avtalen.
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Det har vært en kraftig økning i antall rettsakter som er tatt inn i EØS-avtalen fra
2009 til 2010. Av det totale antallet i 2010 var regelverksendring påkrevet for 100
rettsakter. Andelen rettsakter tatt inn innen frist har økt fra 33 prosent i 2009 til 60
prosent i 2010, mens andelen tatt inn etter at implementeringsfristens utløp har gått
ned fra 39 prosent i 2009 til 27 prosent i 2010.
Tabell 2

Oversikt over antall rettsakter tatt inn i EØS-avtalen 2009-2010

150

Antall

100

50

0

2009

2010

Sum

105

148

Ingen regelendring

31

48

Regelendring etter frist

41

40

Regelendring innen frist

33

60

EUs åpne internettbaserte konsultasjoner
EU har hatt få internettbasert konsultasjoner i 2010. Mattilsynet har besvart
spørreskjemaer om Pet Animal Welfare og om vaksinasjonsstrategier mot alvorlig
smittsomme dyresykdommer.

3.1.2

Deltakelse i Codex Alimentarius, OIE, IPPC og OIV

Deltakelse i Codex Alimentarius (WHO/FAOs mattrygghetsarbeid), OIE (verdens
dyrehelseorganisasjon), IPPC (verdens plantehelseorganisasjon) og OIV (verdens
vinorganisasjon) gir Mattilsynet mulighet til tidlig å fange opp utvikling av nytt
regelverk og ulike myndigheters posisjoner til dette tidlig. Mattilsynets deltakelse gir
mulighet til å påvirke internasjonalt regelverk med betydning for norske forhold og
norsk handel. Mattilsynet legger vekt på at de synspunktene vi fremmer i de ulike
foraene skal være samordnet og enhetlige. Vi registrerer at godt forberedte og faglig
begrunnede synspunkter og nettverksarbeid gir resultater i form av gjennomslag for
synspunkter som er viktige for Norge.
Codex Alimentarius
Mattilsynet har i 2010 deltatt på 13 møter i Codex Alimentarius1.
Norge har utvist stort engasjement i arbeidet for å få på plass et globalt rammeverk
for merking av tilsatt sukker, jf. WHOs globale strategi for kosthold, aktivitet og fysisk
helse. Til tross for dette, og det faktum at vi har flere allierte bl.a. blant forbrukerorganisasjonene, har det ikke lyktes å få gjennomslag for Norges synspunkter i
denne saken.

1

Kommisjonsmøtet (CAC), møte i hhv. analysekomiteen, tilsetningsstoffekomiteen, komiteen for
generelle prinsipper, kontaminantkomiteen, merkekomiteen, komiteen for veterinærmedisinrester,
ernæringskomiteen, komiteen for import og eksport, hygienekomiteen, FAO/WHOs regionale møte
for Europaregionen og møte i Task Force for antibiotikaresistens.
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Mattilsynet har i en årrekke vært sterkt engasjert i komiteen som behandler merking
av genmodifisert mat (GM). I 2010 deltok vi på Codex Alimentarius’ ”Facilitated Work
Session on GM-Labelling”. Norge mener at forbrukeren skal informeres om det er
benyttet GM i fremstilling av mat, uavhengig av om GM kan påvises i sluttproduktet
eller om den har helsemessig eller ernæringsmessig betydning. Også land utenfor
Europa slutter opp om denne type merking. Det finnes nå mange ulike nasjonale
merkeregler blant landene som deltar i Codex Alimentarius, og det er krevende å
oppnå konsensus i merkekomiteen. Vi har bidratt til at diskusjonen om merking av
genmodifisert mat fortsetter, noe som i seg selv er et resultat, ettersom nedlegging
av arbeidet har vært diskutert.
I spørsmålet om dekontaminering av kyllingslakt bidro Mattilsynet til at hygienekomiteen kom fram til et kompromiss hvor bruk av kontrolltiltak, inkludert kjemisk
dekontaminering, må godkjennes av kompetent myndighet.
På kommisjonsmøtet (CAC) arbeidet den norske delegasjonen mot vedtakelse av
maksimum grenseverdier for vekstfremmeren Ractopamine i produkter av svin og
storfe. Grenseverdiene ble ikke vedtatt i 2010. Norge ble som 1 av 9 land bedt om å
delta i en ”Friends of the Chair”- gruppe. Gruppens mandat er å arbeide frem forslag
til løsninger til kommisjonsmøtet i juli 2011.
OIE
Mattilsynet ledet delegasjonen som deltok i OIEs generalforsamling og koordinerte et
formøte med representanter fra næringen, kunnskapsinstitusjoner og departementene. Det var stor interesse for møtet. Norge spilte inn behov for å justere kravene for
desinfeksjon av rogn, og innspillet ble tatt til følge. I tillegg koordinerte CVO Norge
søknaden fra Veterinærinstituttet om å bli OIEs samarbeidssenter for fiskehelseepidemiologi og risikovurdering. Søknaden ble akseptert på OIEs generalforsamling i
mai. Norge sendte inn flere skriftlige kommentarer til både landdyr- og fiskehelsekoden i løpet av 2010 og deltok på de fleste forberedende koordineringsmøter innen
EU, inklusive ett rådsmøte.
Norge er ansett som en viktig bidragsyter til OIE-arbeidet, spesielt i spørsmål som
angår akvatiske dyr. CVO Norge ble på slutten av året invitert av OIE til å innlede på
en global fiskehelsekonferanse i Panama i 2011.
IPPC
Mattilsynet deltok sammen med LMD i det årlige møtet i Kommisjonen for plantehelsetiltak (CPM) under IPPC. På møtet ble flere nye globale plantesanitære
standarder vedtatt, bl.a. standard om etablering og drift av karantenestasjoner.
Mattilsynet koordinerte den nasjonale høringsprosessen for IPPC-standarder som
var på internasjonal høring i 2010, og Mattilsynet ga skriftlige kommentarer til forslag
om standard for handel med planter og formeringsmateriale. Som del av
koordineringen av IPPC-arbeidet i Europa, deltok Mattilsynet i EPPOs (regional
plantevernorganisasjon for Europa og Middelhavsområdet) ekspertpanel for CPMsaker. Mattilsynet representerte dessuten Norge på EPPOs rådsmøte, og deltok
sammen med Bioforsk i EPPOs arbeidsutvalg for plantesanitære bestemmelser.
Møtene i EPPO er en nyttig arena for kontakt med EUs plantehelsemyndigheter.
OIV
Mattilsynet deltok i 2010 på to møter i OIVs eksekutivkomité, og på en ekstraordinær
generalforsamling.
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3.1.3

Arbeid i regi av Europarådet

Mattilsynet har deltatt i de to ekspertkomiteene for kosmetikk og matkontaktmaterialer samt i styringskomiteen for de to komiteene. På begge områder arbeides
det for å oppnå konkrete resultater i inneværende 3 års periode for mandatet.
Det ble ikke avholdt møte om dyrevelferd i 2010 pga. manglende økonomiske
ressurser i Europarådet.

3.1.4

Oppfølging av WHO/UNECEs protokoll om vann og helse

Mattilsynet oversendte i 2010 et førsteutkast til nasjonale mål under WHO/UNECE
protokoll om vann og helse til Helse- og omsorgsdepartementet. Målene ble utviklet i
samarbeid med blant andre Klima- og forurensingsdirektoratet.

3.1.5

Nordisk samarbeid

Mattilsynet er representert i Embetsmannskomiteen for næringsmidler (EK-Livs).
Danmark har hatt formannskapet i 2010, og komiteen har hatt to møter.
EK-Livs arrangerte i august 2010 et felles nordisk/kinesisk mattrygghetsseminar
under World Expo i Shanghai hvor Mattilsynet deltok. Mattilsynet prioriterte også
Fiskeri- og kystdepartementets fiskeuke i oktober, og fikk i den forbindelse NIFES til
å holde et foredrag om fremmedstoffer i sjømat. Dette høstet gode tilbakemeldinger,
og seminaret ble besøkt av representanter fra kinesiske myndigheter og næringsliv.
Seminaret ble også omtalt i flere riksdekkende kinesiske medier.
Mattilsynet leder Nordisk ministerråds arbeidsgruppe for mikrobiologi, dyrevelferd og
dyrehelse (NMDD), og deltar på ledernivå i arbeidsgruppene for matforvaltning og
forbrukerinformasjon (NMF) og kosthold, mat og toksikologi (NKMT). Arbeidet i disse
arbeidsgruppene blir gjennomført i henhold til nasjonale prioriteringer.
Mattilsynet deltar i det uformelle nordiske CVO-samarbeidet, hvor veterinærdirektørene i de nordiske landene møtes én gang i året for å diskutere aktuelle saker. I møtet
i 2010 ble EUs nye dyrehelselov, fleksibilitetsfortolkninger i hygienepakken og
fremdrift i endring av regelverket om kjæledyr i EU diskutert.

3.1.6

Regelverksforenkling

Oppfølging av regelverkskartleggingen
Mattilsynet prioriterer arbeid med regelverksforenkling høyt, og funn i regelverkskartleggingen blir fulgt opp i det løpende regelverksarbeidet. I 2010 gjennomførte
tilsynet 21 forskriftsendringer som innebar forenkling av regelverket. Vi satte også i
gang prosjekter om nasjonale godkjenningsordninger og en gjennomgang av
kompetansekrav i regelverket samt arbeid med å forenkle regelverket innenfor
enkeltområder, blant annet gebyr- og avgiftsregelverket og regelverk for kjæledyr. Vi
gjennomførte også regelverksendringer som i kartleggingsrapporten var identifisert
som ”quick wins”.
Departementenes gjennomgang av regelverket for gebyrer og avgifter
Mattilsynet har deltatt i to innledende møter med departementene i forbindelse med
deres gjennomgang av regelverk for avgifter og gebyrer i matforvaltningen.
Mattilsynet har bidratt med en oversikt over gjeldende prinsipper for finansiering av
tilsynet, samt en oversikt over mulighetene for å dokumentere sammenhenger
mellom Mattilsynets utgifter og inntektene fra gebyrer og avgifter.
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3.1.7

Annen regelverksutvikling

Det nye regelverket om hygiene og kontroll
Nytt hygieneregelverk ble innført 1. mars. Den regelverksmessige oppfølgingen i
etterkant har i stor grad vært av teknisk karakter.
EUs arbeid med forordningene om matinformasjon og helse- og ernæringspåstander
Mattilsynet følger opp arbeidet med forordningen om helse- og ernæringspåstander i
arbeidsgruppen for helse- og ernæringspåstander. Arbeidet med ernæringsprofiler
har vært lagt på is i EU, men forventes tatt opp igjen i 2011. Mange viktige spørsmål
ved matinformasjonsforordningen er fortsatt ikke avklart i EU og går trolig mot forliksprosedyre i 2011. Mattilsynet avventer endelige avklaringer før saken sendes til
høring.
Beskyttede betegnelser
Mattilsynet følger regelverksutviklingen i EU som gjelder beskyttede betegnelser,
men ga ingen innspill til EU om dette i 2010. I 2010 ble ”badsturøkt kjøtt på namdalsk
vis” gitt beskyttelse for tradisjonelt særpreg. ”Villsau frå norskekysten” fikk
beskyttelse som geografisk betegnelse.
Grenseverdier og målerutiner for radioaktivitet i mat
Arbeidet med å kartlegge forenklinger i regelverket om radioaktivitet startet opp i
2010, og vil fortsette i 2011. Mattilsynet samarbeider med Statens strålevern.
Oppfølging av ny lov om dyrevelferd
Nye hjemler for forskriftene under dyrevelferdsloven er fastsatt. Forskrifter om
dyrevernnemnder er opphevet, og forskrift om bruk av dyr i undervisning er fastsatt.
Mattilsynet har sendt forslag til forskrifter om fremvisning av dyr til LMD etter høring.
Krav om ID-merking av katt er utredet, og Mattilsynets forslag om ikke å regulere
dette ble tatt til følge av LMD. Forskrifter om godtgjørelse til veterinær ved utøvelse
av lovpålagt nødhjelp er sendt til LMD for klarering før høring og arbeid med
forskrifter om overtredelsesgebyr, midlertidig hold og omsetning av dyr, medisinsk og
kirurgisk behandling samt bruk av dyr til sport og konkurranser er igangsatt.
GMO-arbeid
Det er bred politisk enighet om en restriktiv holdning til GMO, og at produksjon av
GMO-frie innsatsvarer er viktig. Dette ligger til grunn for Mattilsynets internasjonale
arbeid på området. I Codex Alimentarius har vi videreført arbeidet med krav til
merking av GMO-varer for å styrke forbrukernes muligheter til å ta informerte valg. Til
konkret vurdering av produkter er det ved hjelp fra Bioforsk utformet bakgrunnsmateriale som forenkler Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) sitt arbeid med
risikovurderingene. Oppdragsbrevet til VKM er omarbeidet slik at ansvar for å innhente risikovurdering på landbruksrelatert miljørisiko og sameksistens er tydeliggjort.
Landdyrhelse
Mattilsynet startet i 2010 utvikling av nytt regelverk for smittebeskyttelse av dyr. Dette
er en oppfølging av rapport om fremtidig landdyrhelseforvaltning. Det ble bl.a. holdt
tre møter med næringen for å få innspill til arbeidet. Vi planlegger å sende forskriftsutkast på høring i andre halvdel av 2011.
Arbeidet med en ny forskrift om rapportering av dyresykdommer har kommet langt,
og er organisert som et prosjekt hvor både Animalia og DNV deltar. Forskriften
planlegges sendt på høring første halvdelen av 2011.
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Som følge av krav fra ESA fikk Mattilsynet et oppdrag fra LMD om å implementere
forbudet mot bruk av fiskemel i fôr til drøvtyggere. Kravet ble implementert i første
halvdel av 2010.
Lakselus
Lakselussituasjonen forverret seg i løpet av 2010. Følgende tre forskrifter ble fastsatt
for å forebygge og begrense problemene:
Endring av forskrift om sone for samordnet avlusing vinteren og våren 2010 ble
oversendt FKD 18. 03.2010 og trådte i kraft 19.03.2010. Fordi det ikke var tid til
vanlig høring ble det avholdt et høringsmøte om denne forskriften.
Endringsforskrift til forskrift om bekjempelse av lus i akvakulturanlegg ble
oversendt til FKD 13.12.2010, og trådte i kraft 01.01.2011.
Forskrift om samordnet behandling mot lakselus vinteren og våren 2011 ble
oversendt til FKD 14.12.2010, og trådte i kraft 17.12.2010
Forskriftene hadde alle kort høringsfrist, henholdsvis to dager, to uker og seks uker.
FKD har påpekt at Mattilsynet bør tilstrebe normale høringsfrister for fremtidige
forslag til nytt regelverk der dette er mulig.
Pelsdyr
Etter et omfattende arbeid som ble startet i 2007 sendte Mattilsynet i 2010 en ny
forskrift om hold av pelsdyr til LMD for vurdering og fastsetting. Dette er en del av
oppfølgingen av "Stortingsmelding 12 (2002-2003) Om dyrehold og dyrevelferd",
hvor det ble etterlyst en vesentlig bedring av velferden for pelsdyr. I oppdraget
presiserte LMD samtidig at forskriftsarbeidet måtte være basert på at pelsdyrnæringen er en distriktsnæring som det er ønskelig å beholde. Det nye regelverket
baserer seg i hovedsak på rapporten ”Risk assessment concerning the welfare og
animals kept for fur production” som ble utarbeidet av Vitenskapskomiteen for
mattrygghet i 2008 på oppdrag fra Mattilsynet. Underveis i regelverksarbeidet har
Mattilsynet hatt møter med en bredt sammensatt referansegruppe bestående av
representanter fra pelsdyrnæringen, forskningsmiljøene, veterinærmiljøene og
dyrevernorganisasjonene. I tillegg til at Mattilsynets eget ytre apparat har bistått i
regelverksutviklingen, er også pelsdyroppdrettere og andre personer med kunnskap
om og erfaring med pelsdyrhold konsultert. Mattilsynet har også sett på nytte- og
kostnadsvirkninger av det nye regelverket i en egen konsekvensvurdering.

3.1.8

Utvikling av matforvaltningen i Uganda

Prosjektet i Uganda (UMED IP 3) har hatt svak framdrift i 2010. Dette skyldes blant
annet at Uganda kom sent i gang med å etablere arbeidsgruppene som skulle følge
opp oppdragene fra prosjektledelsen. Mattilsynets representanter har gitt nødvendige
tilbakemeldinger vedrørende mål og planer for prosjektet.

3.2 Kommunisere og veilede
Informasjon og kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å oppnå Mattilsynets
mål. Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet og dialog med innbyggere,
næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet. Mattilsynet legger vekt på å
oppfylle intensjonen i den statlige kommunikasjonspolitikken, hvor demokrati,
åpenhet og medvirkning er grunnleggende verdier.
En viktig prioritering innen kommunikasjon og veiledning har i 2010 vært mer
tilgjengelig og brukerrettet informasjon til forbrukerne om sunn og trygg mat. Det ble
igangsatt et flerårig arbeid for å oppgradere Mattilsynets nettløsninger. Fornying av
matportalen.no startet i 2010, og lanseres i løpet av første tertial 2011. Arbeidet med
å fornye mattilsynet.no igangsettes i 2011.
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3.2.1

Åpenhet

I sin kommunikasjon med innbyggerne skal Mattilsynet være åpen, tydelig og
tilgjengelig.
Omverdenen bør ha kunnskap om tilstanden på Mattilsynets forvaltningsområde og
innsyn i hvordan myndigheten utøves. Derfor offentliggjør Mattilsynet viktige
resultater av tilsynsaktiviteten for allmennheten. Offentliggjøringen skjer både via
Mattilsynets egen hjemmeside og via Matportalen. Meldingene plukkes nesten uten
unntak opp av media, som videreformidler innholdet. I tillegg til å informere allmennheten om våre aktiviteter gir dette også omverdenen økt kunnskap om regelverket.
Videre har det en preventiv effekt overfor dem som vurderer å unnlate å følge gjeldende regelverk. For å bedre bruken av kommunikasjon som strategisk virkemiddel
ble det i 2010 utarbeidet et internt opplæringsopplegg til bruk i tilsynsprosjekter.
Mattilsynets nettsider er hovedkanalen for ekstern informasjon. I tillegg tar vi selv
kontakt med media for å få publisert informasjon til målgruppene i aktuelle saker, slik
at forbrukerne settes i stand til å ta informerte valg. Eksempler fra 2010 er artikler om
håndtering av elgkjøtt, råd om trygg grilling, fjøsbranner, ferievaksine av kjæledyr og
hvordan ta vare på dyrene i kulda. I løpet av fjoråret svarte Mattilsynet også på
debattinnlegg om håndtering av lakselus, og en kronikk om dyrevelferd og krav om
dyrepoliti ble trykket i en rekke aviser. Vi har også skrevet flere artikler for fagtidsskrifter for å nå viktige målgrupper med tilpasset og nødvendig informasjon, for
eksempel om nytt hygieneregelverk.
I 2010 ble det gjennomført flere tiltak for at språket i vår kommunikasjon med
omverdenen skal bli bedre og tydeligere. Med støtte fra prosjektet ”Klart språk i
staten” ble tilsynsrapportene gjennomgått av språkeksperter, i den hensikt å gjøre
dem mer tilgjengelige og forståelige for tilsynsobjektene. Det ble utarbeidet egne
språkråd på begge målføre for alle tilsynsmedarbeidere, samtidig som skrivetips og
regler for norsk og nynorsk ble gjort tilgjengelig på intranett.
Mattilsynets pressevakt er etablert for å kanalisere flest mulig mediehenvendelser til
ett telefonnummer, slik at behandlingen blir mer oversiktlig og enhetlig samtidig som
pressen får kvalifisert hjelp til å finne riktige kontaktpersoner i tilsynet. Til tross for at
det ikke var store hendelser i 2010, ble det registrert 543 henvendelser til pressevakttelefonen, noe som er en liten økning fra året før. En rekke pressehenvendelser går
også direkte til våre distrikts- og regionkontorer og til saksbehandlere på HK.
I 2010 var Mattilsynet gjenstand for medieomtale færre ganger enn både i 2008 og
2009. Dette skyldes trolig at det ikke var store, landsdekkende hendelser i 2010.
Tabell 3

Antall registrerte medieoppslag med omtale av Mattilsynet 2008–2010

2008
Antall registrerte medieoppslag med omtale
av Mattilsynet

18 095

2009

2010

21 793

16 350

Lakselus-problematikken var tema i flest medieoppslag i 2010. Saken ble omtalt
gjennom hele året og med en rekke forskjellige vinklinger. I november ble Mattilsynet
omtalt i ekstra mange artikler/innslag. Dette hadde først og fremst sammenheng med
nytt nasjonalt utbrudd av E.coli og aksjonene mot pelsdyrhold. Antall medieomtaler
var denne måneden nesten på nivå med antall omtaler av svineinfluensa-utbruddet
hos gris i 2009.
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Figur 1: Antall artikler/innslag med omtale av Mattilsynet (kilde: ATEKST).
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Den grønne grafen viser det totale antall omtaler av Mattilsynet i media i 2010, mens
de andre grafene viser antall omtaler av Mattilsynet for bestemte tema
Antall e-post-henvendelser til matportalen.no og til redaksjonspostkassen på
mattilsynet.no øker jevnt, og er viktige kanaler for informasjon og veiledning.
Tabell 4

Antall e-post-henvendelser på matportalen.no og mattilsynet.no 2008–2010

2008
Antall e-posthenvendelser på matportalen.no
Antall e-posthenvendelser til redaksjonspostkassen på
Mattilsynet.no

3.2.2

–
2 331

2009

2010

882

990

2 534

2 868

Medvirkning

Mattilsynet skal ta berørte innbyggere med på råd og involvere dem i virksomheten.
Det foregår en utstrakt dialog mellom Mattilsynet og omverdenen vedrørende
regelutvikling. I 2010 ble 70 høringer publisert på mattilsynet.no. Under menyen
”Regelverksutvikling” på mattilsynet.no informeres det fortløpende om alt regelverksarbeid som Mattilsynet er involvert i. Denne menyen hadde 19 883 besøk i 2010.
Mattilsynet har etablert en god dialog med viktige interessentgrupper på forvaltningsområdet, bl.a. for å bidra til at forvaltningen baseres på et best mulig grunnlag. I 2010
foregikk denne dialogen i fire strategiske fora, hvor representanter fra forvaltningsstøtteorganisasjoner og næringen på fagområdene kjøttproduksjon, dyrehelse,
fiskehelse og plantehelse har deltatt. Foraene er rådgivende, og på møtene
diskuteres aktuelle saker av strategisk betydning for Mattilsynets forvaltning. Både
Mattilsynet og næringen får innspill og tilbakemeldinger på overordnet plan.
I 2010 ble omnibusundersøkelser2 brukt for å undersøke befolkningens kunnskap og
holdninger til Mattilsynets arbeid vedrørende dyrevelferd, om rå ubehandlet melk og
hvordan denne eventuelt bør merkes, samt hvordan en smilefjesordning bør være for
å ha tillit i befolkningen. Dette var også en utprøving av om omnibusundersøkelser er
en egnet metode for å få rask tilgang til informasjon om publikums holdninger til
bestemte tema. Slik informasjon er et viktig grunnlag for å vurdere hvordan
kommunikasjonsmessig utfordrende saker bør håndteres. Erfaringene så langt er
2

Regelmessige undersøkelser hvor flere oppdragsgivere kan stille sine spørsmål i samme
spørreskjema
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positive. Trygg mat-undersøkelsen ble delvis inkludert i Norsk monitor i 2009, og
Norsk monitor for 2009/2010 gir således informasjon om forbrukernes holdning til
trygg mat og Mattilsynets forvaltning på området. Det er fortsatt høy tillitt til at maten
er trygg og til myndighetenes informasjon.
I 2010 gjennomførte Mattilsynet 22 spørreundersøkelser. De fleste av disse var
evalueringer av kurs, seminar og lignende, både internt og eksternt, og brukes som
grunnlag for forbedringsarbeid. Det ble også gjennomført enkle
personalundersøkelser for å undersøke de ansattes tilfredshet. I 2010 ble det ikke
gjennomført større kvantitative brukerundersøkelser blant eksterne målgrupper.

3.2.3

Nå alle

Mattilsynet skal sørge for at relevant informasjon når frem til alle berørte.
Nettstedene mattilsynet.no og matportalen.no er hyppig besøkt. Oversikten under
viser en betydelig økning i antall besøk på begge to. Når en tar hensyn til at 2009tallene for antall besøk på mattilsynet.no ikke omfatter hele året, framstår utviklingen
som relativt jevnt økende.
Tabell 5

Antall besøk på mattilsynet.no og matportalen.no i 2008–2010

2008

2009

2010

Antall besøk på matportalen.no

639 600

687 600

725 639

Antall besøk på mattilsynet.no

747 974

754 044*

1 067 219

* Tallet omfatter bare 9 ½ måneder pga. teknisk driftsavbrudd for statistikkverktøy i januar-mars.

I tillegg til å være en betydelig nyhetskanal med over 7000 innmeldte nyhetsabonnenter, er mattilsynet.no også en viktig inngangsportal til blant annet
Mattilsynets skjematjenester, gjeldende regelverk og kontaktinformasjon, deriblant
varslingsknappen (varsling av dyrelidelse/matforgiftning). Nettstedet er ikke vesentlig
teknisk fornyet siden 2005, og har i dag flere svakheter. Arbeidet med å fornye
nettstedet igangsettes i 2011.
I forbindelse med fornyelsen av matportalen.no har Mattilsynet i 2010 startet en
forsiktig bruk av sosiale medier (Twitter og Facebook). Utprøvingen fortsetter i 2011,
og effektene og ressursbruken vurderes fortløpende.
Våren 2010 ga Mattilsynet ut et 32 siders innstikk med Aftenposten. Innholdet var
hovedsakelig forbrukerrettede saker innen området ”Omsetning til forbruker”.
Gjennom denne publiseringen henvendte vi oss til en annen målgruppe enn vi
vanligvis når med forbrukerrelatert informasjon. Erfaringen var imidlertid at tiltakets
effekt neppe forsvarer ressursbruken.
I 2010 deltok Mattilsynet med egen stand på messen Nor-Fishing i Trondheim.
Messen samler fiskerinæring og forskingsinstitusjoner fra hele verden, og er en av de
viktigste internasjonale møteplassene for aktører med tilknytning til fiskeribransjen.
Mattilsynets stand var godt besøkt, og ga derved anledning til dialog med et betydelig
antall representanter for viktige målgrupper.
Mattilsynet skal aktivt og i tide gi informasjon om rettigheter, plikter og muligheter til
aktuelle målgrupper. Oversikten nedenfor viser utviklingen i antall besøk på nettsiden
Regelhjelp.no for kategorier av informasjon knyttet til Mattilsynets virksomhet.

16 av 77

Tabell 6

Utvikling i antall besøk på Regelhjelp.no (utvalgte kategorier) i 2008–2010

2008
Antall besøk på Regelhjelp.no (utvalgte kategorier)

3.2.4

2009

1 554

1 913

2010
1 455

Helhet

Mattilsynets kommunikasjon skal oppleves enhetlig og samordnet.
Matportalen.no har som mål å sette forbrukerne i stand til å ta informerte valg om
sunn og trygg mat. Nettsiden presenterer informasjon fra matforvaltningen på en
helhetlig og samordnet måte overfor forbrukerne. Sju etater bidrar med relevant
forbrukerinformasjon på dette nettstedet, og arbeidet koordineres av Mattilsynet.
Mattilsynet legger vekt på å informere departementene tidlig ved hendelser eller i
andre sammenhenger der departementene har behov for å bli informert. Mattilsynet
deltar i alle fora for samarbeid om kommunikasjon under de tre eierdepartementene.
Frem til oktober 2010 deltok Mattilsynet også på kommunikasjonsmøte med
Veterinærinstituttet og LMD annenhver uke.
Internt i Mattilsynet er ansvaret fordelt slik at saksansvarlig, dvs. den som har ansvar
for å oppnå resultater på et område, også har ansvaret for ekstern kommunikasjon
om saken. For å legge til rette for enhetlig og helhetlig kommunikasjon er det etablert
et internt kommunikasjonsforum. Det kommunikasjonsfaglige samarbeidet mellom
hovedkontoret og regionene fungerer godt, også under hendelser. Innspill fra
kommunikasjonsforumet er grunnlaget også for Mattilsynets utsendelse om ukentlig
status for kommunikasjon til LMD, FKD og HOD.
Arbeidet med vedlikehold og utvikling av Matvaretabellen ivaretas i en arbeidsgruppe
med deltagere fra Mattilsynet, Helsedirektoratet og UiO. I 2010 var arbeidet
hovedsakelig faglig revisjon for å oppdatere nettversjonen, samt oppdatering av
funksjonaliteten på nettsiden for den søkbare databasen. Besøket er økende, og i
2010 var det ca 202 500 treff på nettsiden, med ca 2,08 millioner sidevisninger.
I 2006 overtok Mattilsynet kostberegningsverktøyet Mat på Data, som er et program
forbrukerne kan laste ned på egen PC eller server. Programmet ble lastet ned ca 33
000 ganger i 2010. Bak hver nedlasting kan det finnes mange brukere. Spesielt
gjelder dette for skoler og andre institusjoner.

3.3 Tilsyn
3.3.1

Tilsyn og ressursbruk

Ved planlegging av tilsynsvirksomheten for 2010 var det flere forhold som tilsa at det
ville bli en reduksjon i antall gjennomførte tilsyn i 2010:
Mattilsynets prioriterte i 2010 viktige investerings- og utviklingsbehov. Dette
medførte at budsjettene til løpende oppgaver ble redusert.
Næringsmiddelområdet utgjør en stor del av Mattilsynet totale tilsynsproduksjon.
Dette området skulle innlemmes i MATS sommeren 2010. Det var derfor
forventet en forbigående nedgang i tilsynsproduksjonen på dette området som en
følge av at inspektørene skulle ta i bruk og gjøre seg kjent med MATS.
I Region for Trøndelag og Møre og Romsdal, som er en av Mattilsynets største
regioner, skulle det i 2010 gjennomføres en omfattende endring i
slakteristrukturen. Endringen var ressurskrevende, og det ble som følge av dette
planlagt med en redusert tilsynsproduksjon i denne regionen i 2010.
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Tabell 7

Antall gjennomførte tilsyn og registrert tidsbruk til utøvende tilsyn 2008-2010

2008
3

Antall gjennomførte tilsyn
Registrert tidsbruk til utøvende tilsyn (årsverk)

61 482
489

2009
61 118
490

2010
55 450
505

Tabell 7 viser at det som forventet ble en reduksjon i antall gjennomførte tilsyn i 2010
sammenlignet med 2009. Antall gjennomførte tilsyn var også lavere enn måltallet for
2010 på 58 858 tilsyn. Avviket i forhold til måltallet var størst for tilsyn med næringsmidler. Dette kan hovedsakelig tilskrives innføringen av det nye hygiene- og kontrollregelverket som medførte at inspektørene i 2010 brukte mer tid på veiledning av
virksomhetene i det nye regelverket enn i 2009. De forholdene som var kjent ved
inngangen til året krevde også noe mer tid enn forutsatt. Dette innvirket på
tilsynsproduksjonen generelt og produksjonen på næringsmiddelområdet spesielt.
Antall gjennomførte tilsyn pr. tilsynskategori er vist i vedlegg 1.
Tabell 7 viser at det var en økning i registrert tidsbruk til utøvende tilsyn i 2010
sammenlignet med 2009. Dette kan til en viss grad forklares med økt registreringsandel, jf. kap. 6, men det var også en reell økning. Tidsbruk fordelt på tilsynsområder
er omtalt nærmere i punkt 3.3.3.
For 2010 prioriterte Mattilsynet områdene drikkevann, sjømat og småskala matproduksjon. Mattilsynet hadde i 2010 som mål å opprettholde ressursbruken på disse
områdene på om lag samme nivå som i 2009. Det ble også fastsatt måltall for
produksjon basert på dette, men ut fra den generelle forventningen om at antall tilsyn
ville gå ned, så var måltallet satt lavere enn i 2009.
Tabell 8

Hovedprioritering av tilsyn i 2010 - antall tilsyn og antall ukeverk 2009-2010

Antall tilsyn
Område
Drikkevann
Sjømat
Småskala matproduksjon

2009
1588
2630
378

2010
1655
2311
345

Tidsbruk (årsverk)
2009
19,8
14,3
-

2010
22,2
22,5
-

Som tabellen viser ble målet for ressursbruk på områdene drikkevann og sjømat
nådd. For disse områdene var antall tilsyn på linje med fastsatt måltall mens det for
småskala matproduksjon var noe lavere. Vi har ikke eget tiltak for småskala
matproduksjon og kan derfor ikke etterprøve om målet for ressursbruk ble nådd.
Ressurser til drikkevann har i hovedsak blitt omprioritert fra næringsmiddelområdet.

3.3.2

Utvikling av tilsyn

Mattilsynet har kontinuerlig oppmerksomhet rettet mot at tilsynet skal utføres
enhetlig, helhetlig, effektivt og med tilfredsstillende kvalitet. Det avdekkes allikevel
tilfeller der virkemiddelbruken ikke er tilstrekkelig enhetlig. Dette søker vi løpende å
forbedre ved gjennomføring av målrettede tiltak.
Tilsynssystemet MATS med tilhørende kravpunktmaler (sjekklister som skal følges
ved tilsyn) og tjenesteregler i KIM er våre viktigste verktøy for å oppnå enhetlig og
helhetlig tilsyn med tilfredsstillende kvalitet.

3

Tall for 2009 er korrigert i forhold til tallet rapportert i årsrapport for 2009.
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Mattilsynet har utarbeidet nye og revidert eksisterende tjenesteregler som presiserer
hvordan tilsyn skal utføres på ulike forvaltningsområder. Disse supplerer prosessene
i MATS. Andre tiltak for utvikling av tilsynet, er gjennomføring av møter i nasjonale
fagfora, andre nettverksmøter og faglig støtte til nasjonale tilsynskampanjer.
Mattilsynets nasjonale fagfora består av fagpersoner fra regionene og fagpersoner
fra hovedkontoret. De ledes av seksjonssjefene ved de respektive fagseksjonene i
Tilsynsavdelingen. Nasjonale fagfora skal arbeide med faglige spørsmål knyttet til,
og bidra til utviklingen av tilsynet innen sine respektive fagområder. Mattilsynet har
følgende nasjonale fagfora:
fersk kjøtt
fiskehelse
landdyr og dyrehelsepersonell
sjømat
drikkevann
De fleste regioner har tilsvarende regionale fagfora for å sikre den faglige
diskusjonen helt ut til distriktskontorene.
I september 2010 ga HOD Mattilsynet i oppdrag å se på hva som skal til av
forenklinger i smilefjesmodellen for å kunne drifte et landsomfattende smilefjestilsyn
for den samme typen virksomheter som inngår i pilotprosjektet i region Trøndelag,
Møre og Romsdal. Beregningene viste at det ikke er mulig å gjennomføre ordningen
”i nærheten av dagens ressursramme” som var en forutsetning i oppdraget. Som
konsekvens anbefalte vi at ordningen ikke bør innføres med mindre Mattilsynet blir
tilført ressurser.

3.3.3

Prioritering av tilsyn

Utvelgelse av nasjonalt prioriterte tilsynsområder ble i 2010 gjort på grunnlag av
føringer i statsbudsjettet og observert status på de enkelte områdene i 2009.
Sjømat var et prioritert område i 2010, og i forbindelse med eksport er det viktig å
kunne dokumentere fremmedstoffinnholdet.
Småskala matproduksjon er et politisk prioritert område innenfor matpolitikken. For
Mattilsynet har det vært viktig å følge opp at også småskala matproduksjon foregår i
tråd med nytt hygieneregelverk for å sikre helsemessig trygg mat. Tidligere år har vi
hatt oppmerksomhet på småskala melkeproduksjon og kjøttproduksjon. I 2010
prioriterte vi småskala innlandsfisk.
Drikkevann står for en relativt stor andel av næringmiddelbårne sykdomstilfeller i
Norge. Dette skyldes at vi har mange små vannverk og en stor andel
overflatevannkilder. Av denne grunn ble drikkevannstilsyn prioritert også i 2010.
Smittesituasjonen i norsk husdyrpopulasjon er gunstig sammenlignet med tilstanden i
de fleste EU-land. Klimaendringer øker imidlertid smittepresset mot Norge også, og
et mildere klima medfører blant annet økt risiko for vektorbårne dyresykdommer.
Blåtunge, som ble påvist i 2009, er et eksempel på dette. På fiskehelseområdet var
lakselus en stor utfordring. Med bakgrunn i denne statusen ble dyrehelse prioritert i
2010, og prioriteringen ble støttet med en særskilt bevilgning over statsbudsjettet.
På tilsynsområder hvor det ikke ble gitt nasjonale føringer, prioriterte den enkelte
region, tilsynsaktivitet ut fra en regional risikovurdering. Blant annet prioriterte flere
regioner dyrevelferd ut fra egne situasjonsvurderinger.
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Tidsbruk på utøvende tilsyn
Figur 2 viser distriktskontorenes tidsbruk på utøvende tilsyn de tre siste årene fordelt
på tilsynsområder (relative tall).
Figur 2: Distriktskontorenes tidsbruk til utøvende tilsyn fordelt på tilsynsområder 2006-2010
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Næringsmiddelområdet utgjør mer enn en tredjedel av tilsynsobjektene. Andelen av
tiden som allokeres til dette området er noe redusert de siste årene i tråd med
Mattilsynets prioriteringer. Kjøttkontroll er også ressurskrevende. Dette har
sammenheng med det regelfestede tilsynet vi er forpliktet til å føre.

3.3.4

Nytt hygiene- og kontrollregelverk

Nytt hygiene- og kontrollregelverk ble innført i 2010. Det ble gjennomført en rekke
kompetansehevende tiltak for å sette inspektørene bedre i stand til å veilede og føre
tilsyn etter det nye regelverket. Overfor virksomhetene har Mattilsynet drevet aktiv
veiledning og gjennomført informasjonstiltak i tillegg til å veilede ved tilsyn. De mest
sentrale temaene i veiledningen har vært regodkjenning og HACCP-kravet.
Mattilsynet la opp til en så enkel prosess som mulig for re-godkjenninger. Arbeidet er
godt i gang, men en god del gjenstår fortsatt. Mattilsynets attestformularer er
oppdatert i henhold til det nye regelverket.
Nasjonale retningslinjer
”Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis” skal være en støtte til virksomheter,
og beskriver hvordan de kan forholde seg til krav i regelverket. Retningslinjene
erstatter ikke internkontroll og innføring av fremgangsmåter basert på HACCPprinsippene, og det er heller ingen krav om å bruke retningslinjene. Mattilsynet skal
vurdere foreslåtte retningslinjer i henhold til næringsmiddelhygieneforordningen,
artikkel 8 nr. 3, for en eventuell anerkjenning.
Mattilsynet har i 2010 anerkjent følgende seks nasjonale retningslinjer for god
hygienepraksis:
Nasjonale retningslinjer for trygg mat i forpleinings- og serveringsbransjen,
utarbeidet av NHO Reiseliv
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Nasjonale retningslinjer for småskala slakterier og kjøttforedlingsbedrifter,
utarbeidet av Hanen – bransje- og markedsorganisasjonen for bygdeturisme,
gardsmat og innlandsfiske
Nasjonale retningslinjer for småskala mjølkeproduksjon, utarbeidet av Norsk
Gardsost
Retningslinjer for hygiene i dagligvarehandelen, utarbeidet av
Dagligvarehandelens Miljøforum AS (DMF)
Nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis i institusjonskjøkken, utarbeidet
av Kost- og ernæringsforbundet
Standard for feltkontroll av hjortevilt, utarbeidet av Skogbrukets Kursinstitutt

3.3.5

Dyrehelsepersonell

Antallet dyrehelsepersonell som utdannes ved læresteder utenfor Norge øker.
Autorisasjon gis på grunnlag av fremlagt dokumentasjon. Mattilsynet har foretatt
gyldighetstest i noen av tilfellene uten å avdekke feil.
Tilsynsprosjekter
Regionalt tilsynsprosjekt rettet mot legemiddelbruk i svinebesetninger og journalføring avdekker at enkelte veterinærer ikke fører forskriftsmessig journal. Andre
graverende feil ble ikke avdekket.
Utfordringer
Mattilsynet har begrensede virkemidler knyttet til brudd på lov om dyrehelsepersonell.
Bruk av legemidler til fisk og utvikling av resistente lakselus indikerer at det er behov
for å øke oppmerksomheten om tilsyn med dyrehelsepersonell.

3.3.6

Biproduktvirksomheter

Tilsynsprosjekter
Nasjonalt koordinert tilsyn med bruk av animalske biprodukter i biogass- eller
komposteringsanlegg viste at Mattilsynet bør konsentrere innsatsen mot at godkjente
virksomheter kun benytter godkjente behandlingsmetoder, og sikrer god sporbarhet
gjennom handelsdokumenter.
Nasjonalt koordinert tilsyn med fiskebiprodukter har vært rettet mot biprodukter fra
oppdrettsnæringen. Prosjektet har anbefalt og listeført prosesseringsmetoder for
kategori-3-biprodukter til produksjon av mel og olje, som nå også kan brukes i fôr til
andre arter av oppdrettsfisk. På bakgrunn av de listeførte metodene har DK godkjent
fem bearbeidingsanlegg.
Utfordringer
Hovedutfordringen knyttet til biproduktområdet er at regelverket er omfattende,
komplisert og dekker et betydelig omfang av virksomheter og produkter. Det er behov
for et tettere samarbeid med Klima og forurensingsdirektoratet både på sentralt og
regionalt nivå.

3.3.7

Innsatsvarer

Sertifisering av såvarer og settepotet
Maksimalstørrelsen på sertifiserte såkornpartier økte fra 25 til 30 tonn vinteren
2006/07, og dette førte til redusert antall sertifiserte partier. Årsaken til nedgangen i
antall partier i 2010 kan skyldes at vanskelige vekstforhold påvirket avlingene både
etter 2009- og 2010-sesongen.
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Sertifiserte såvarepartier av kort, engfrø og oljevekster, samt settepotet

Tabell 9

2006
4

Såvarer
Settepoteter

3 527
279

2007
3 328
277

2008
2 874
283

2009
3 070
259

2010
2 632
266

Sortsgodkjenning og planterettsbeskyttelse
Mattilsynet behandler søknader om å få plantesorter inn på norsk sortsliste, og
søknader om planteforedlerrett. I 2010 ble det for første gang godkjent bevaringsverdige sorter for opptak på norsk sortsliste (7 stk).
Tabell 10

Antall plantesorter og antall saker om planteforedlerrett

2006
Plantesorter
Planterettsbeskyttelse

2007

22
29

23
47

2008
24
45

2009

2010

23
21

15
32

Utfordringer med gjødselvarevirksomheter
Mattilsynet kjenner til at produkter basert på avfall av tvilsom karakter er forsøkt
lansert. Det er vanskelig å avdekke slike produkter på bakgrunn av opplysningene
som fremkommer ved registreringen. Resultatet kan bli at produkter med langvarig
skadevirkning for vekstmiljø og konsekvenser for mattrygghet kommer ut på
markedet.
Utfordringer med fôrvarevirksomheter
Økende internasjonal handel med fôrvarer og tilsetningsstoffer innebærer økt risiko
for uønskede hendelser. Det er mange eksempler på at uventede problemer i
fôrbransjen kan forplante seg videre til andre ledd i matkjeden.

3.3.8

Primærproduksjon – planter

Tilsynsprosjekter
Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot risiko for spredning av karanteneskadegjørere
avdekket at mange virksomheter hadde for mangelfull kompetanse til å kunne foreta
en god risikovurdering av egen aktivitet.
Regionalt tematilsyn rettet mot bruk av plantevernmidler i veksthus viste et behov for
å kalibrere inspektørene i skjønnsutøvelse og virkemiddelbruk. Prosjektet avdekket
kun noen mindre alvorlige regelbrudd i veksthusnæringen.
Regionalt floghavreprosjekt avdekket dårlige bekjempingsrutiner. Dette følges opp i
samarbeid med kommunene.
Hendelser og andre utfordringer
Plan for bekjempelse av pærebrann bygger på risikovurdering fra VKM (2007).
Planen evalueres hvert år. I 2010 har Mattilsynet brukt ca 5,4 mill. kroner på
pærebrannbekjempelse. Det er utført 12 675 inspeksjoner, og 2 348 eiendommer er
ryddet. I tillegg kommer et betydelig arbeid i regi av andre, særlig kommunene. I
2010 ble pærebrann påvist i to nye kommuner i Rogaland. Alle planter med angrep
ble destruert. Arbeidet med å rydde en vernesone rundt de aktuelle produksjons- og
utsalgsstedene ble også gitt høy prioritet i de mest utsatte områdene.

4

Rapporteringen ble tidligere basert på avlingsår, mens det nå rapporteres per kalenderår

22 av 77

Karanteneskadegjøreren heksekost på eple ble i 2010 påvist i økende omfang i
viktige fruktdistrikt som Indre Sogn og Hardanger. Felling av smittede trær ble pålagt.
Mattilsynet arbeider med ny forvaltningspraksis.
Hvit potetcystenematode er påvist flere steder i forbindelse med kartlegging. Ny
forvaltningspraksis er besluttet og innarbeides.
Flere ulike karanteneskadegjørere er påvist i planteproduksjon, blant annet
pelargoniumrust, Phytophthora ramorum, tospovirus og krysantemumdvergsyke.

3.3.9

Primærproduksjon – landdyr

Dyrehelse
Mattilsynet har i samarbeid med Sysselmannen gjennomført vaksinasjonsprogrammet for rabies på samtlige hunder på Svalbard. Beredskapsplan for rabies
ble oppdatert i desember 2010.
Hendelser vedrørende dyrehelse
I august 2010 ble det påvist åpen yngelråte hos bier. Dette var det første tilfellet
siden 1994. Sykdommen er definert som en B-sykdom, og bekjempes ved
destruksjon av smittede bisamfunn og destruksjon eller desinfeksjon av utstyr som er
benyttet i bigården.
Mattilsynet har i tillegg håndtert flere større og mindre hendelser vedrørende
dyrehelse, blant annet:
Paratuberkulose hos storfe
Salmonella i storfe, slaktekylling og gris
Raslesyke
Hestens ringorm på storfe
Svineinfluensa i noen besetninger
Skrapesjuke NOR98
Kverke
Coronautbrudd på storfe
Paseurella på rein
Dyrevelferd
Generelt er dyrevelferden i Norge god sammenlignet med situasjonen i mange andre
land. Mattilsynet økte likevel ressursbruken på tilsyn med dyrevelferd i 2010 sammenlignet med 2009.
Gjennom en enkel varslingsmulighet på våre internettsider, ”varslingsknappen”, har
vi gjort det enkelt for publikum å varsle Mattilsynet om dyr man mistenker lider. Alle
slike meldinger blir vurdert av Mattilsynet, og vi rykker ofte ut på tilsyn. Selv om det
også viser seg at noen misbruker varslingsknappen i forbindelse med nabofeider,
mener vi at varslingsknappen bidrar positivt til dyrevelferden i Norge.
Som følge av vanskelige forhold for reinsdyr på Finnmarksvidda, har Mattilsynet, i
samarbeid med Reinpolitiet, etablert en utrykningsvakt for bekymringsmeldinger
knyttet til rein.
Arbeid for å redusere rovviltskader på beitedyr er utfordrende. Mattilsynets eneste
virkemiddel, beiterestriksjoner, blir oppfattet som svært inngripende. Alle andre
skadeforebyggende tiltak skal være vurdert før det igangsettes. I 2010 ble det fattet
fire vedtak om beiterestriksjoner. Berørte ble kompensert av SLF. Andre virkemidler
og støtteordninger for å redusere rovviltskader forvaltes av andre instanser.
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Mattilsynet har i 2010 deltatt som observatør i kontaktutvalget for rovvilt. I tillegg har
vi deltatt på erfaringsseminar for rovviltsikre gjerder. Det er god kontakt med
Direktoratet for naturforvaltning og fylkesmennene m.fl. i spørsmål som angår
rovdyrskader/-spørsmål.
Mattilsynet brukte også i 2010 store ressurser på tilsyn med pelsdyrhold. Etter at
dyrevelferdsorganisasjoner gjennomførte nye aksjoner mot næringen, ble tilsynets
arbeid intensivert i november og desember. Tilsynsmetodikk og registreringsrutiner
ble endret, slik at inspeksjoner utført fra midten av november i så stor grad som mulig
ble gjennomført uten forhåndsvarsel. Det ble i samme periode gjennomført en
kalibreringssamling for inspektører for å samkjøre virkemiddelbruken.
I 2010 gjennomført vi totalt 208 pelsdyrtilsyn. Av disse ble 60 tilsyn gjennomført etter
innføring av nye tilsynsrutiner. Det er fattet hastevedtak ved fem inspeksjoner,
inkludert vedtak om behandling/avliving av syke eller skadde dyr. Ved fire
inspeksjoner er det fattet vedtak som ble forhåndsvarslet. Dette er flere vedtak enn i
2009. Samtidig har Mattilsynet både strammet inn og kalibrert bruken av virkemidler
siste halvdel av 2010, så antall vedtak er sannsynligvis ikke uttrykk for en forverring
av situasjonen i næringen.
Dyrevelferdssaker er ofte vanskelige og ressurskrevende. Dyrevelferdsspørsmål er
også ofte forekommende i de rettssakene som Mattilsynet er involvert i.
Dyrevelferdsloven trådte i kraft 1.1.2010. Den inneholder to nye virkemidler for Mattilsynet, ”forbud mot aktiviteter”, jf § 33, og ”overtredelsesgebyr”, jf § 34. Mattilsynet
har utarbeidet en retningslinje for praktisering av virkemidlet ”forbud mot aktiviteter”,
og har igangsatt arbeid med en forskrift om praktisering av overtredelsesgebyr.
Ny instruks for dyrevernnemndene ble iverksatt i alle regioner. Ytterst få medlemmer
benyttet anledningen til å trekke seg fra dyrevernnemndene på grunn av den nye
instruksen. Fire av regionene har redusert antall nemnder.
Mattilsynet har startet utredning av alternative måter å forvalte velferd for forsøksdyr
på, i lys av den nye dyrevelferdsloven. Arbeidet vil bli sluttført primo 2011.
Tilsynsprosjekter
Regionalt tilsynsprosjekt med sikte på å avdekke objektive utvalgskriterier for
dyrehold med høy risiko for dårlig dyrevelferd, viste at kriteriene som ble testet ut
hadde begrenset verdi.
Et regionalt tilsynsprosjekt rettet mot hestehold hadde oppmerksomhet mot fôring,
stell, oppstallingsforhold, uteområder, mosjon og kompetanse. Prosjektet avdekket at
3 av 29 hestehold hadde utilfredsstillende dyrevelferd.
Hendelser vedrørende dyrevelferd
Meldinger om stedvis dårlig ernæringsstatus på rein sammenholdt med egne
observasjoner i kjøttkontrollen vakte bekymring høsten 2010. Det ble i desember
2010 iverksatt en egen vaktordning, reinvakta, for å ivareta dyrevelferden på rein.
Reinvakta har vært tilgjengelig for tilsyn med flokker og transport av rein ved
bekymringsmeldinger. Det er også etablert tettere samarbeid mellom Mattilsynet,
Reindriftsforvaltningen, Reinpolitiet og næringen.
I tillegg har Mattilsynet håndtert flere større og mindre hendelser vedrørende
dyrevelferd, blant annet:
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Økt antall påkjørsler av rein på Nordlandsbanen
Håndtering av Galven2-tispa
Akutt høy dødelighet under plukking i slaktekyllingbesetning
Dårlig inneklima i fjørfehus
MATS – husdyrregister og produksjonstilskudd
Pilotprosjektet for å utmåle produksjonstilskudd på grunnlag av antall dyr registrert i
husdyrregistret ble i 2010 utvidet til å omfatte 24 kommuner. Pilotprosjektet har så
langt rettet oppmerksomheten mot å bedre datakvaliteten i husdyrregistre.

3.3.10 Primærproduksjon – akvatiske dyr
Fiskehelse var et prioritert område i 2010, og Mattilsynet har arbeidet mye med å
bekjempe og begrense fiskesykdommer, særlig lakselus. Overvåkingsprogrammet
for villaks er styrket. Det er videre etablert soner for koordinerte tiltak både i
Hordaland og Nord-Trøndelag, mens forslag til sone i Rogaland er sendt på høring.
Det er også gjennomført felles vinter- og våravlusing for å redusere smittepresset fra
lus på utvandrende villsmolt.
Fiskehelseopplæring av veterinærer ble videreført fra 2009, og regionene har kontroll
med fiskehelsekompetansen.
Med utgangspunkt i data registrert i MATS, har vi arbeidet med et system for å
risikobasere tilsynet med akvakulturanlegg.
Tilsynsprosjekter
Nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot transport av levende fisk viste jevnt over god
teknisk standard og god praksis for rengjøring og desinfeksjon mellom to ulike
transporter. Det ble imidlertid avdekket at rutinene for rengjøring og desinfeksjon ikke
kunne dokumenteres. I tillegg var det også mangler ved overvåkningen av
vannkvaliteten under lengre transporter.
Nasjonalt tilsynsprosjekt for beredskapsplaner ved akvakulturanlegg viste store
forbedringsbehov knyttet til farekartlegging og tilhørende vurdering av risiko, samt
muligheter til å håndtere store mengder syk fisk.
Hendelser
Antallet ILA-utbrudd er redusert fra 2009. Utbruddene er håndtert i henhold til faglig
beredskapsplan.
Antallet PD-tilfeller har økt noe innenfor bekjempelsessonen, til tross for at all fisk er
vaksinert. Det er ikke påvist tilfeller av PD utenfor sonen.
Sommeren 2010 ble det påvist for høyt nivå av kadmium i krabbe fanget i
Saltenfjorden. Mattilsynet har etablert kontakt med Fylkesmannen for oppfølging.
Utfordringer
Lakselus er fortsatt en av de største utfordringene innen fiskehelse. Samordnet
avlusing bød på utfordringer. Vinteravlusingen ble ikke optimalt tidskoordinert, men
våravlusingen 2010 virket å ha effekt, og størsteparten av villsmolten vandret ut uten
for stor eksponering fra lakselus.
Resistens mot lakseluspreparater er fortsatt en stor utfordring og næringen og
fiskehelsetjenesten må ha fokus på å behandle på en måte som reduserer ytterligere
utvikling av resistens.
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3.3.11 Slakting og nedskjæring av landdyr
Ved de fleste fjørfeslakterier er det oppnådd enighet om at de praktiske oppgavene
ved den påbudte post mortem-undersøkelsen (båndkontrollen) overlates til de
slakteriansatte. Dette forutsetter nødvendig kompetanse. Mattilsynet utviklet derfor i
samarbeid med Animalia et omfattende opplæringsprogram for slakterienes
kontrollpersonale. Oppgaveoverføring er basert på frivillighet, og det kan være
utfordrende dersom slakterier skulle ombestemme seg.
Mattilsynet startet sin satsing på en framtidsrettet kjøttkontroll i 2010. Det krever
utstrakt involvering også fra bransjen, og beslutninger både hos bransje og
Mattilsynet. I tillegg kreves nyutvikling av dataverktøy.
Det nye hygieneregelverket åpnet muligheten for at erfarne jegere med en bestemt
kompetanse selv kunne utføre kontroll av eget felt hjortevilt for innenlands
omsetning. Mattilsynet godkjente kursopplegg for to ulike aktører med dette formål.
Det vil være en utfordring å skape et økonomisk incitament for jaktlag til å bygge slik
kompetanse, fortrinnsvis gjennom endring av gebyrbestemmelsene.
Mattilsynets arbeid med å effektivisere reinkjøttkontrollen i Finnmark har fungert
tilfredsstillende.
Omlegging av slakteristrukturen
Nytt Nortura slakteri i Malvik er nå i full drift, og etter en del driftsproblemer i starten
ser det nå ut til at anlegget fungerer godt. Alle slakteriene i Trøndelag og Møre og
Romsdal, så nær som ett (som skulle legges ned som følge av etableringen) har nå
avsluttet slaktingen. Den endelige strukturen for nødslakt i området er ikke fastlagt i
2010. Mattilsynets omstillingsprosess, som var en følge av endret slakteristruktur, ble
godt håndtert i regionen.
Utfordringer
Det er ventet at kjøttbransjen vil gjennomføre større endringer i slakteristrukturen
også i 2011. Endringer for fjørfeslakteriene er allerede varslet. Når arbeidsoppgaver
flyttes, vil det utløse behov for ulike omstillingstiltak. Andre utfordringer knyttet til
strukturendringen vil være håndteringen av mange små virksomheter, som erfaringsmessig etableres i kjølvannet av at større virksomheter legges ned, samt håndtering
av nødslaktevirksomhet, hvor behovet består selv om ordinær slakting flyttes.
Det ble i 2010 gjennomført en konsekvensutredning med tanke på å erklære Norge
som et område med lav risiko for trikinsmitte. Dette ville også redusere analysebehovet betraktelig. Endelig rapport foreligger ikke, men foreløpige resultater viser at
dokumentasjonskravene er så omfattende at det ikke ville være kostnadssvarende.
Arbeidet med å legge om trikinkontrollen er derfor stilt i bero.

3.3.12 Videre bearbeiding, omsetning, lagring og transport av
næringsmidler
Matbåren smitte
Mattilsynet har et tettere samarbeid med Folkehelseinstituttet (FHI) enn tidligere når
det gjelder oppklaring av matbåren smitte. Det gode samarbeidet med FHI har
medført at oppklaringsaktiviteter fra Mattilsynets side iverksettes på grunnlag av
færre sykdomstilfeller enn tidligere. Det har i mange tilfeller vist seg utfordrende å
finne årsakene til utbruddene og det krever betydelige ressurser fra Mattilsynet.
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Merking av fisk
Fra 1. januar 2010 trådte fiskemerkeforskriften i kraft, denne omfatter krav til fiskeart,
produksjonsmetode, fangsområde/produksjonsland, samt slakte- og fangsdato. Det
ble utført ca 140 tilsyn. Etterlevelsen av det nye regelverket er varierende, men
tilsynet har i 2010 stort sett gitt påpekninger av plikt.
Nøkkelhullsmerket
Mattilsynet har gjennomført tilsyn med importører og produsenter rettet mot bruk av
nøkkelhullsmerket. Prøver er analysert og emballasjemerkingen er kontrollert.
Omsetningsleddet er kontrollert når det gjelder bruk av Nøkkelhull-merket på
hyllekant. Nøkkelhullordningen ble i liten grad tatt i bruk av butikkene i 2010.
I 2010 ble det arbeidet med planer for et nordisk samarbeidsprosjekt om tilsyn etter
nøkkelhullsforskriften. Dette skal gjennomføres i 2011. Forskriftsveilederen er
revidert med erfaringer fra Pilotprosjektet 2009 og innspill fra bransjen. Det er
utarbeidet retningslinjer og andre verktøy for tilsynsapparatet. Det er et tett
samarbeid med Helsedirektoratet om kommunikasjon og andre spørsmål knyttet til
nøkkelhullsordningen.
Smilefjespiloten
Smilefjespiloten i region Trøndelag og Møre og Romsdal er videreført. Etter 2,5 år
med smilefjestilsyn var det i 2010 behov for å gjennomføre varslede revisjoner i
enkelte virksomheter. Regionen har derfor foretatt revisjoner hos noen serveringssteder. Resultatene viser at det oftere ble gitt varsel om vedtak angående
systemavvik enn ved ordinære smilefjestilsyn. Antall vedtak som følge av revisjonene
er imidlertid meget lavt, da de aller fleste rettet opp avvikene innen fristen for
forhåndsvarsel.
Det var i 2010 færre tilsyn med virksomheter i smilefjespiloten enn tidligere år. Dette
skyldes i hovedsak at inspektørene har måttet prioritere andre oppgaver, bl.a.
opplæring i nytt regelverk og oppgaver knyttet til omstrukturering av
slakterivirksomheten i regionen. I tillegg ble det brukt ressurser i forbindelse med at
serveringsnæringen ble innlemmet i tilsynssystemet MATS.
Småskala matproduksjon
Mattilsynet har arbeidet med å utvikle egen kompetanse innen småskalaproduksjon
og med retningslinjer, blant annet i MATS, for hvordan tilsyn skal utøves.
Mattilsynet vektlegger samarbeid med næringen, særlig gjennom næringsorganisasjonen Hanen. Vi samarbeider også med Innovasjon Norge.
Ny mat
Det var i desember 2010 innmeldt 49 søknader om godkjenning av ”ny mat”. Mattilsynet godkjente 18 produkter i 2010, og et stort antall saker er under behandling.
Arbeidet med forenkling av ny mat-området startet høsten 2010. Flere av de mottatte
søknadene vil etter nye rutiner ikke lenger være godkjenningspliktige, og vi forventer
derfor færre slike i 2011.
Matkontaktmaterialer
Det er registrert 112 importører og 40 produsenter av matkontaktmaterialer.
Mattilsynet har i 2010 hovedsakelig ført tilsyn med disse produktene i forbindelse
med annet tilsyn i næringsmiddelproduksjonen. RASFF-meldinger på disse
produktene følges opp.
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Tilsynsprosjekter
For å kalibrere regionenes inspektører, ble det utført et regionalt tematilsyn med
serveringssteder. Dette bidro til et mer effektivt tilsyn, men avslørte noe varierende
virkemiddelbruk og ulikt syn på bruk av sjekklister og standardtekster. Det ble i løpet
av prosjektet utført 497 tilsyn. Det ble gitt 136 pålegg (27 prosent) og 3 virksomheter
ble stengt. Tilsynet viste at flere av virksomhetene hadde mangler når det gjelder
temperaturstyring både for kjøl og frysevarer. Ved flere av serveringsstedene ble det
også avdekket dårlig renhold i lokalene hvor maten ble tilberedt.
Hendelser
Følgende større og mindre næringsmiddelbårne hendelser er håndtert i regionene:
Flere utbrudd av E.Coli O 157
Salmonella Napoli og - Poona
Dårlig hygiene ved småskala osteproduksjon
Norovirus i lollosalat
Næringsmiddelbåren smitte i cateringmat

3.3.13 Vannforsyningssystem
Det er 4 545 vannforsyningssystem med totalt 18 114 tilsynsobjekter. I 2010 gjennomførte Mattilsynet 1655 tilsyn med disse. Det ble varslet vedtak om tvangsmulkt
overfor 47 vannforsyningssystem, og fattet vedtak overfor 27 av disse. Det ble gitt
totalt 465 pålegg av forskjellig art til vannforsyningssystemene.
2010 var det første året som vannverkene skulle innrapportere via Mattilsynets
skjematjeneste. Flere vannverk hadde problemer med å rapportere fordi de ikke kom
gjennom i Altinn. Mattilsynets skjematjeneste syntes imidlertid å fungere bra.
Det var ingen større hendelser med helsemessige konsekvenser på
drikkevannsområdet i 2010.

3.3.14 Eksport og import
Eksport
Mattilsynet utstedte 40 104 eksportattester for fisk og sjømat i 2010. Tabellen
nedenfor viser utviklingen i antall utstedte eksportattester for fisk og sjømat de fire
siste årene.
Tabell 11

Antall utstedte eksportattester for fisk og sjømat 2007-2010

2007
Fisk og sjømat

28 500

2008
35 043

2009
38 914

2010
40 104

Mattilsynet utstedte 5 734 eksportattester for andre typer varepartier i 2010.
Mattilsynet utsteder flest attester til Russland, Kina, Hongkong, Ukraina, Brasil, USA
og De forente arabiske emirater..
Russland
Russland er det største enkeltmarkedet for norsk fisk. Mattilsynet har et team på to
personer som følger opp at norsk sjømat som skal eksporters til Russland tilfredsstiller russisk regelverk. Teamet har deltatt i to norsk-russiske fellesinspeksjoner
(vår og høst) på lakseslakterier som er interessert i å eksportere til Russland. Totalt
er 21 virksomheter inspisert, 3 av disse ble godkjent for eksport av oppdrettet
laksefisk til Russland. Per 31.12.2010 var 28 lakseslakterier godkjent for eksport til
Russland. Teamet har i tillegg inspisert ytterligere syv virksomheter.
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Mattilsynet har fulgt opp 34 russiske notifikasjoner om funn av ulovlige mikroorganismer i fisk fra Norge, og gjennomført ett av to planlagte møter i den felles
norsk-russiske arbeidsgruppen.
Det er utarbeidet to nye attester for eksport av fiskevarer til Russland: en for fiskefôr
og en for levende fisk. Attestene ligger til godkjenning hos den russiske
veterinærtjenesten.
Kina og Hong Kong
Mattilsynet arrangerte en egen mattrygghetsdag under Fiskeuken ved den norske
paviljongen under World Expo i Shanghai. Ved samme anledning gjennomførte vi to
møter med kinesiske matmyndigheter (AQSIQ) vedrørende norsk oppfølging av
notifikasjoner fra Kina, eksport av levende akvatiske dyr (f. eks. kongekrabbe) og
eksport av fiskemel/olje.
Mattilsynet har fulgt opp fire notifikasjoner fra AQSIQ om funn av ulovlige stoffer og
mikroorganismer. I desember iverksatte AQSIQ, uten forvarsel, forsterket kontroll på
forsendelser med fersk laks fra Norge.
Annet om markedsadgang for norske fiskerivarer
Mattilsynet har også jobbet overfor USA (planlegging av inspeksjoner fra Food and
Drug Administration, samt oppdatering av eksportattest), og en rekke andre land bl.a.
Vietnam, Taiwan, Kasakhstan, Tyrkia, Saudi-Arabia, Israel, Egypt, Korea, Marokko.
Markedsadgang for andre varer enn fiskerivarer
Gjennom møter med meieribransjen og innsamling av virksomhetsopplysninger og
annen nødvendige eksportinformasjon har Mattilsynet vært med på å tilrettelegge
eksportmuligheter for norske meieriprodukter til Russland. Til tross for den varslede
importstoppen i begynnelse av 2010, så har Mattilsynet greid å opprettholde
markedsadgang for 13 norske meieriprodusenter.
Kjøttnæringens ønsker adgang til markeder i Hongkong, Russland, Sør-Afrika, Kina
og Ukraina. Mattilsynet har hatt flere møter med kjøttnæringen og bistått i arbeidet
med eksportsøknader. Det er fremforhandlet en ny attest for eksport av svinekjøtt til
Ukraina.
Mattilsynet har oppdatert en rekke attester for eksport av oksesæd til 3.stater. Det er
søkt chilenske myndigheter om eksporttillatelse for oksesæd fra GENO, og i den
forbindelse planlagt en inspeksjon fra Chile i januar 2011.
Import
Det ble i juli 2010 innført nye, strengere regler for import av visse risikoprodukter fra
enkelte tredjeland. Hvilke varer som til enhver tid skal omfattes av den strengere
kontrollen, og hvilken frekvens det skal være på den fysiske kontrollen, bestemmes
av EU-kommisjonen i samråd med medlemsstatene, og listen revideres fire ganger i
året. Fra oppstart i juli til årets slutt ble det gjennomført kontroll av 437 forsendelser
av slike risikoprodukter.
Etter EØS-avtalen plikter Norge å gjennomføre overvåkning og kontroll av fremmedstoffer og mikroorganismer i importerte næringsmidler fra tredjestater (forordning
136/2004). OK-programmet ble startet høsten 2007, som et program for importerte
animalske produkt fra tredjestater. Programmet er delt mellom fisk og fiskevarer, og
andre animalske produkt importert fra tredjestater. Prøvene tas ut på grensekontrollstasjonene og analyseres hos NIFES for mikrobiologi og fremmedstoffer.
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Import av planter
Det nasjonale tilsynsprosjektet vi gjennomførte i 2009 avdekket et behov for
næringen å bygge opp egen kompetanse slik at de kunne ivareta ansvaret de har for
å sikre at planteskadegjørere ikke introduseres. Som en følge av dette har næringen
i 2010 startet arbeidet med å bygge kompetanse. Samtidig har Mattilsynet ivaretatt
vår rolle overfor næringen på en slik måte at deres ansvar tydeliggjøres.
Veterinær grensekontroll
Mattilsynet gjennomførte 6 445 tilsyn med grensekontrollpartier i 2010 og brukte 698
ukeverk på det.
I løpet av 2010 er to nye veterinære grensekontrollstasjoner opprettet, i tillegg er
produktkategoriene utvidet hos ytterligere to. Norge har dermed til sammen 17
veterinære grensekontrollstasjoner med 13 underliggende kontrollsenter.
Mattilsynet har i 2010 rettet særlig oppmerksomhet mot animalske varer som ulovlig
medbringes i reisendes bagasje fra tredjestat, og har i den forbindelse bidratt til felles
aksjonsuker. Vi har også distribuert plakater om temaet til alle landets flyplasser som
har tredjestatstrafikk, samt cruisehavner.

3.3.15 Beredskap
Beredskapsevnen er avhengig av at vi oppdager hendelser tidlig og håndterer dem
effektivt. Mattilsynet lanserte en varslingsknapp for bekymringsmeldinger på sine
nettsider i juni 2010 og mottok innen årsskiftet 2850 henvendelser her. 60 prosent av
meldingene vedrører dyrevelferd, 40 prosent gjelder næringsmidler. Rundt
25 prosent av varslerne velger å være anonyme.
Mattilsynets lokale beredskapsvakt ble lagt ned ved årsskiftet, med en overgangsordning for grenseovergangene. I samarbeid med tollvesenet er det nå utarbeidet
rutiner og oppstallingsordninger på de fleste grenseoverganger for dyr som ikke
oppfyller regelverket. Mattilsynet utarbeidet sammen med Den norske veterinærforening en veileder for privatpraktiserende veterinærer som bemanner kommunenes
kliniske veterinærvakt. Denne er viktig for beredskap mot utbrudd av alvorlige
smittsomme sjukdommer, og viktig for å kunne håndtere alvorlige dyrevelferdssaker
utenom vanlig arbeidstid.
Mattilsynets distriktskontorer arbeider aktivt for å bedre samarbeidet med kommunelegene for å sikre en effektiv håndtering av utbrudd knyttet til næringsmidler, drikkevann og overførbare sykdommer mellom dyr og mennesker. Rundt 80 prosent av
kommunene har nå undertegnet samarbeidsavtalen, men det er fremdeles for stor
variasjon i hvordan samarbeidet fungerer.
På bakgrunn av evalueringer av alle øvelser og hendelser i 2009, ble de
administrative beredskapsdokumentene revidert. De består nå av åtte sentrale
fellesdokumenter. Loggen ble utviklet og integrert i MATS, slik at det er en god
sammenheng mellom sykdomstilfeller og loggføring.
Det er avholdt fem øvelser i serien ”Orkanens Øye” med mål om å forsterke mottak,
varsling, registrering og loggføring av meldinger om mistanke om zoonoser eller
næringsmiddelbårne utbrudd. Øvelsen inkluderte hovedkontoret, alle regionene og
20 distriktskontorer. Mattilsynet deltok også på departementenes ”Øvelse SNØ” Alle
regionkontorer har avholdt varslings- og loggøvelser og fem av dem har hatt
spilløvelser med ulike scenarioer. Evalueringene har blant annet resultert i enklere og
mer effektive loggføringsrutiner.

30 av 77

3.3.16 Tilsyn med reseptfrie legemidler utenom apotek
Mattilsynet utfører tilsyn med reseptfrie legemidler utenom apotek (LUA) i samarbeid
med Statens legemiddelverk. Tilsynet gjennomføres som en del av Mattilsynets
øvrige tilsynsarbeid. Det er på landsbasis utført 762 LUA tilsyn i 2010, hvorav 1
omsetningsforbud og 34 pålegg er gitt.

3.3.17 Markering av FNs internasjonale naturmangfoldsår
Mattilsynet har i 2010 godkjent de syv første bevaringsverdige sortene i Norge for
oppføring på norsk offisiell sortsliste (to potetsorter, fire hvetesorter og én byggsort).

3.4 Innhente kunnskap og analysere tilstand
3.4.1

Områdeanalyser

En områdeanalyse av tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat ble
avsluttet høsten 2010. Analysen avdekket behov for å tydeliggjøre rolle- og
ansvarsfordeling mellom næring og myndigheter. Med utgangspunkt i analysen
vurderer Mattilsynet omlegginger av tilsynet med vegetabilsk mat i retning av:
mer kartlegging og overvåkning av innhold av smittestoffer og fremmedstoffer i
vegetabiler med henblikk på mer regelmessig offentliggjøring
relativt større del av kontrollressursene rettes mot kontroll med virksomheter som
importerer risikoprodukter fra land utenfor EU
tettere samarbeid med bransjenes organisasjoner og andre interessenter om
kartlegging av endringer i markedet, endringer av risiko og risikokommunikasjon
med forbrukere
Mattilsynet har med utgangspunkt i analysen tatt initiativ til nærmere dialog med LMD
om mulige omlegginger av sortsforvaltning og av sertifiseringsordninger for frø og
planter.
Vi har i 2010 arbeidet videre med områdeanalyser av fiskeoppdrett og av produksjon
av næringsmidler. Arbeid med en områdeanalyse av kosttilskudd startet i november
2010.

3.4.2

Overvåkning

OK-programmer
Porteføljen av overvåknings- og kartleggingsprogrammer (OK-programmer) ble
videreført fra 2009. Etter utbrudd av åpen yngelråte hos bier har vi igangsatt
overvåkning av sykdommen. Tilstanden når det gjelder Blåtunge var god i 2010, og
Mattilsynet arbeider for en fristatus. Overvåkingen av lakselus er intensivert i forhold
til året før, og Havforskningsinstituttet har overtatt koordineringen fra Norsk institutt
for naturforskning (NINA).
Overvåkning av miljøgifter i fisk er betydelig utvidet i forhold til 2009.
Kostholdsovervåkning
Mattilsynets overvåkning av kostholdet skjer gjennom Matvaretabellen,
kostberegningssystemet KBS og kostholdsundersøkelsene. Disse eies av
Helsedirektoratet og Mattilsynet i fellesskap.
Kontrakt for gjennomføring av Norkost 3 hovedprosjekt ble inngått mellom Helsedirektoratet og Universitetet i Oslo (UiO) før prosjektstart i september 2009. 2010 har
vært viet til forberedelser og datainnsamling.
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3.4.3

Samarbeid med kunnskapsinstitusjonene på matområdet

Mattilsynet har avtale med seks statlige kunnskapsstøtteinstitusjoner; Veterinærinstituttet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Bioforsk, Nasjonalt institutt for ernæring og
sjømatforskning, Norges veterinærhøgskole, Havforskningsinstituttet, samt tre private
kunnskapsstøtteinstitusjoner; Kimen såvarelaboratorium, LabNett og Eurofins.
Mattilsynet har i 2010 hatt innledende møter med tanke på å inngå kunnskapsstøtteavtaler med Statens strålevern og Norsk institutt for skog og landskap.
I løpet av 2010 har Mattilsynet hatt møter med kunnskapsstøtteinstitusjonene både
på direktør- og fagseksjonsnivå. Samarbeidet mellom Mattilsynet og
kunnskapsstøtteinstitusjonene fungerer bra.

3.4.4

Samarbeid med Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

VKM foretar uavhengige, vitenskapelige risikovurderinger for Mattilsynet når det
gjelder forhold som angår trygg mat og spørsmål knyttet til dyrehelse, dyrevelferd,
plantehelse og kosmetikk.
Risikovurderingene blir innhentet som vitenskaplig grunnlag for regelverk eller andre
forvaltningsmessige tiltak på området.
På områdene plantevernmidler, genmodifisering og berikning innhenter vi VKMs
uttalelse som et ledd i vurderingen av søknader om godkjenning i henhold til
gjeldende regelverk.
Mattilsynets utkast til bestillingene av ikke-produktspesifikke risikovurderinger, legges
ut til høring for å gi berørte parter mulighet til å gi innspill.
I 2010 bestilte Mattilsynet 24 risikovurderinger fra VKM. Vi mottok 29 ferdigstilte
risikovurderinger fra VKM i samme periode.
En av risikovurderingene er brukt som grunnlag for å anmode EU om endring av
regelverket for biprodukter, slik at en spesifikk metode for inaktivering av patogener
(Hordafôr-metoden) blir tatt inn i biproduktforordningen. Avhengig av bestilling er de
andre risikovurderingene brukt til å vurdere behov for norske tiltak på områdene.
Noen risikovurderinger kan ikke gjennomføres fordi data mangler.
Mattilsynet og VKM har i 2010 hatt to møter på ledernivå. Mattilsynet har også møtt i
VKM’s faggrupper for å bidra med kunnskap, og oppklare uklarheter i bestillinger. I
tilegg har Mattilsynet deltatt i møter i VKM’s hovedkomité.
Det årlige fellesmøtet mellom lederne for kunnskapsinstitusjonene, VKM og
Mattilsynet ble avholdt i januar i Mattilsynets regi. Dette var 3. gang et slikt fellesmøte
ble avhold, og det var enighet blant deltakerne at denne møtearena bør
opprettholdes og fokusere på av saker av felles interesse.
Mattilsynet deltar fra 2010 i EFSAs nettverk Chemical Occurrence Expert Group og
Emerging risks exchange network, etter anmodning fra VKM.

3.4.5

Effekter av klimaendringer på Mattilsynets forvaltningsområder

Mattilsynet har deltatt og holdt innlegg på flere innspillsmøter i regi av Klima- og
forurensningsdirektoratet (Klif) under forberedelsen av NOU 2010:10 Tilpassing til eit
klima i endring. Meldingen forelå i november 2010
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3.4.6

Stortingsmelding om landbruks- og matpolitikken

Mattilsynet har gitt innspill til politikkendringer i forbindelse med LMDs arbeid med
melding til Stortinget om landbruks- og matpolitikken. Mattilsynet har i sitt innspill tatt
opp følgende temaer:
større vektlegging av forvaltningen som et virkemiddel for langsiktig
verdiskapning
tydeligere politiske veivalg på områder med stor betydning for Mattilsynets
måloppnåelse
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4 Administrative krav og forventninger
4.1 Virksomhetsstyring
4.1.1

Generelt

Mattilsynets strategi for 2010-2014 angir retning for hvordan Mattilsynet skal møte
framtidige utfordringer knyttet til fire utviklingstrekk regjeringen har satt fokus på;
klima, næringsutvikling, globalisering og brukerretting. Dette gjøres gjennom
følgende fem satsinger, der det viktigste bærende elementet er tydeliggjøring av
roller og ansvar og aktiv bruk av kommunikasjon for å nå våre mål:
Videreutvikle en helhetlig, enhetlig og framtidsrettet forvaltning
Tydeliggjøre virksomhetenes, næringenes og enkeltpersoners roller og ansvar
Styrke befolkningens mulighet til å ta informerte valg
Styrke Mattilsynets rolle som samfunnsaktør
Videreutvikle Mattilsynets rolle som internasjonal aktør
Mattilsynet tilstreber å ha en helhetlig virksomhetsstyring med vekt på langsiktighet
og god dialog med departementene og internt i virksomheten.
Mattilsynet har i 2010 fortsatt arbeidet med å videreutvikle systemene for mål- og
resultatstyring. Mål- og tiltaksstrukturen i Exie ble harmonisert med strukturene i KIM
og MATS. I tillegg er det utviklet løsninger for automatisert datafangst for oppfølging
av tilsynsvirksomheten og bruk av måltavle også på distriktskontornivå fra og med
2011. I den forbindelse er også indikatorene som benyttes i måltavle og ved
rapportering, gjennomgått, særlig med tanke på å skaffe et bredere kunnskapsgrunnlag for oppfølging av tilsynsvirksomheten.
Mattilsynet la i 2010 om prosessen for arbeidet med de årlige budsjettdisponeringsskrivene (BDS) til regionene. Omleggingen innebar at regionene utarbeidet utkast til
BDS for egen region, med utgangspunkt i en nasjonal ramme og regionens egen
risikovurdering. Hensikten var å kunne målrette styringssignalene bedre til den
enkelte regions utfordringer. Erfaringene med omleggingen har vært positive.
Administrerende direktør har siden 2009 benyttet risikokart i sin styringsdialog med
avdelings-/stabsdirektørene ved hovedkontoret. Under omleggingen av BDS-arbeidet
har også regionene tatt i bruk risikokart. Erfaringene fra 2010 er gode, og vil bli brukt
til å videreutvikle bruken av risikokart i virksomhetsstyringen.
Mattilsynet har i 2010 også arbeidet med å effektivisere virksomhetsprosessene og
styrende dokumenter for prosessene i kvalitetssystemet (KIM). Det er gjennomført
forberedende arbeid for anskaffelse av ny IKT-løsning for KIM og et system for
avvikshåndtering, begge med planlagt driftsstart i 2011.
Mattilsynet prioriterer god økonomistyring, og arbeider målrettet for å få på plass
verktøy som støtter dette. For å sikre langsiktighet i overordnet planarbeid benyttes
langtidsbudsjetter. For å prioritere mellom utviklingsbehov stilles krav om kost-/nyttevurderinger, og det legges vekt på dialog og kunnskap om behovene for å sikre
samsvar mellom prioriteringer og budsjettrammer.
Økonomistatus ble gjennomgått regelmessig i løpet av året. Mattilsynet har i 2010
styrt mot en budsjettmessig innsparing med sikte på overføring av ubrukt bevilgning
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til 2011. Dette for å få fleksibilitet til å gjennomføre en gradvis tilpasning av aktiviteten
til det reduserte budsjettet for 2011.

4.1.2

Internkontroll

En stor del av Mattilsynets internkontroll skjer i linjen gjennom løpende oppfølging av
økonomiinstruksen, som forelå i revidert utgave i februar 2010. I den reviderte
instruksen er ansvarsplassering tydeliggjort og linjeleders ansvar i internkontrollen
utdypet.
System for avvikshåndtering i KIM og risikostyring er også viktige elementer i
internkontrollen.
Evaluering
I 2010 vurderte Mattilsynet om de prinsipielle føringene for organisering og
lokalisering av etaten er oppfylt. Videre har behovet for endringer i føringene vært
gjenstand for en foreløpig vurdering. Konklusjoner fra arbeidet er beskrevet i brev av
31.1.2011 fra Mattilsynet til LMD.
Internrevisjon
I 2006 etablerte Mattilsynet internrevisjon (etatsrevisjoner og lokalrevisjoner5) for å
sikre at styringssystemet og linjen fungerer som forutsatt, og for å identifisere
forbedringsbehov.
Rapport fra etatsrevisjon av myndighetsutøvelse og rettssikkerhet ble sluttført i
januar 2010. Revisjonen viste at det var god forvaltningsrettslig kvalitet i de fleste
gjennomgåtte saksdokumenter. Det ble imidlertid avdekket noen feil og mangler i
saksbehandlingen. Tiltak for å rette opp disse ble fulgt opp i planene for 2010.
I 2010 ble det igangsatt en etatsrevisjon av ansettelsesprosesser. Rapport fra denne
revisjonen vil foreligge i første halvår 2011.
I 2010 ble det gjennomført seks lokalrevisjoner. Dette var innen områdene småskala
kjøttvirksomhet, kjøttforedling, dyrehelse, næringsmidler (merking av fiskeprodukter i
ferskvaredisk), plantehelse (hagesenter og gartnerier) og tidsregistrering. Avvik som
identifiseres i disse revisjonene blir fulgt opp i linjen.
Oppfølging av merknader fra Riksrevisjonen
Riksrevisjonen hadde ikke vesentlige merknader til Mattilsynets regnskap for 2009.
Mattilsynet har fulgt opp de forbedringspunktene som ble påpekt i revisjonen, og har
bistått Riksrevisjonen og departementene i den igangsatte forvaltningsrevisjonen. I
2010 startet dessuten Riksrevisjonen en stedlig revisjon av informasjonssikkerhet og
samfunnskritisk IKT-infrastruktur i Mattilsynet. Det foreligger foreløpig ikke en endelig
rapport fra denne revisjonen.

4.2 Arbeidsgiverrollen
4.2.1

Bemanning

Tabell 12 viser antall ansatte omregnet til heltidsansatte ved utgangen av hvert av de
siste seks årene, totalt og fordelt på Mattilsynets tre forvaltningsnivåer. Tallene
inkluderer medarbeidere i lønnet omsorgspermisjon. Permisjon med lønn var
innvilget for mellom 25 og 30 heltidsstillinger ved utgangen av 2010.

5

Lokalrevisjoner er geografisk avgrensede revisjoner.
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Tabell 12

Oversikt over utvikling av bemanning 2005 – 2010
1400

Antall ansatte

1200
1000
800
600
400
200
0

Utgang
2005

Utgang
2006

Utgang
2007

Utgang
2008

Utgang
2009

Utgang
2010

Totalt

1332

1397

1318

1322

1330

1325

Nasjonalt nivå

284

290

259

259

277

288

Regionkontorer

108

121

139

134

132

145

Distriktskontorer

940

986

920

929

921

892

Ved utgangen av 2010 hadde Mattilsynet samme antall ansatte som ved utgangen
av de tre foregående årene.
Ved utgangen av 2010 var det flere ansatte ved hovedkontoret og regionkontorene
enn på samme tidspunkt året før, mens det ved distriktskontorene var færre.
Økningen ved hovedkontoret er en følge av Mattilsynets hovedprioriteringer for 2010,
og kan hovedsakelig forklares med at det er etablert en forvaltningsorganisasjon for
MATS ved hovedkontoret som overtok ansvar som tidligere lå til MATS-prosjektet.
Deltakere i MATS-prosjektet var i 2009 og i tidligere år ført opp i den enheten der de
opprinnelig var tilsatt. Også prioriteringene av Mattilsynets nettløsninger og sentral
IKT-funksjon medførte en økning i bemanningen ved hovedkontoret.
Økningen i antall ansatte ved regionkontorene er i hovedsak knyttet til bruk av
engasjementsstillinger til å løse tidsavgrensede oppgaver, men det er også en
utvikling i retning av at regionnivået utfører flere administrative oppgaver for hele
regionen og på den måte avlaster distriktskontorene. Reduksjonen i antall ansatte på
distriktskontorene skyldes ovenstående og tilpasning av bemanningen til redusert
bevilgning i 2011.
Ettersom dette er målinger som blir utført på et bestemt tidspunkt hvert år, kan det
være tilfeldige utslag som følge av ekstraordinære forhold knyttet til vakanser,
permisjoner m.v.

4.2.2

Rekruttering og avgang

Mattilsynet bruker en omforent lønnspolitikk ved rekruttering og lønnsendring.
Nyansatte får tilbud om introduksjonsprogram og et e-læringsprogram, i tillegg til
løpende opplæringen i de faglige oppgavene. I 2010 gjennomgikk 70 nyansatte
introduksjonsprogrammet, og de ga stort sett gode tilbakemeldinger.
Mattilsynets turnover ble redusert fra 6,7 prosent i 2009 til 6,0 prosent i 2010. Dette
vurderes som et generelt akseptabelt nivå. Andelen er beregnet ut fra antall fast
ansatte som slutter, inklusive overgang til hel pensjon, og som må erstattes med nye
medarbeidere. Vi opplever at det er relativt stor turnover i enkeltenheter og tilhørende
utfordringer med å rekruttere kvalifisert personell.
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Mattilsynets mål er at flest mulig av arbeidstakerne skal stå i sin stilling til de fyller 67
år. Det er fastsatt en intern livsfasepolitikk som blant annet skal stimulere til høyere
pensjonsalder. Gjennomsnittlig pensjonsalder var i 2010 noe lavere enn året før, men
høyere enn i både 2007 og 2008.
Tabell 13

Oversikt over utvikling i gjennomsnittlig pensjonsalder 2007–2010

Gjennomsnittlig pensjonsalder, år

2007

2008

2009

2010

64,4

64,1

66,6

65,5

I 2010 ble det igangsatt et flerårig arbeid for å styrke Mattilsynets arbeid med å
rekruttere, utvikle og beholde riktig kompetanse. Bruk av risikovurdering, bedre
profilering av Mattilsynet som arbeidsgiver, strategisk kompetanseutvikling og bedre
systematisering av erfaringer står sentralt.

4.2.3

Kompetanseutvikling

Kompetanseutvikling gjennomføres ut fra den enkelte enhets behov. Det settes også
av midler sentralt til å gjennomføre tiltak på felles prioriterte områder og på områder
hvor fellestiltak er mest effektivt. Antall deltakere på felleskurs var i 2010 ca. 1880 og
ressursbruken utgjorde ca 16 årsverk. Prioriterte kompetansetiltak i 2010 har i
hovedsak omfattet følgende områder:
opplæring knyttet til det elektroniske tilsynssystemet MATS
styrking av tilsynsmedarbeidernes forvaltningskompetanse
fiskehelse, systemrevisjon, plantehelse, skjellområdet, eksport av sjømat, samt
problemstillinger knyttet til omsetning, mykotoksiner og drikkevann
lovpålagte kompetansetiltak innen kjøttkontroll og grensekontroll (årlig)
I 2010 ble det tatt i bruk et nytt kursadministrasjonssystem. I tillegg til å forbedre
selve kursadministrasjonen, gir systemet ledere et bedre verktøy til å følge opp
kompetanseutvikling i egen enhet. Systemet ivaretar også dokumentasjon på
opplæringskrav som er regulert i internasjonalt regelverk.
I 2010 ble det også gjennomført flere kompetansetiltak overfor ledere på ulike nivåer,
bl.a. innen lov- og avtaleverk på personalområdet.

4.2.4

Arbeidsmiljø

Sykefraværet ble redusert fra 2009 til 2010, og var i fjor det laveste siden 2005.
Sykefraværet i Mattilsynet var noe lavere enn for staten samlet sett, og betydelig
lavere enn i arbeidslivet samlet sett. Langtidssykefraværet (over 16 dager) utgjorde
ca. 2/3 av sykefraværsandelen i 2010. Sykefraværet i regionene varierte mellom 3,9
og 8,0 prosent. Mattilsynet har inngått I/A-avtale, og sykefravær følges opp
fortløpende i tråd med intensjonen i avtalen.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i sykefravær de siste fem årene.
Tabell 14

Oversikt over utvikling i sykefravær 2006–2010 (prosent).

Andel sykefravær totalt (%)

2006

2007

2008

2009

2010

5,89

5,82

5,97

5,69

5,45

Mattilsynet gjennomfører med jevne mellomrom medarbeiderundersøkelser for å
kartlegge eventuelle behov for å forbedre arbeidsmiljøet. Undersøkelsen gir bl.a.
ledere grunnlag for oppfølging tilpasset behov og muligheter i den enkelte enhet. I
2010 ble det planlagt en undersøkelse som gjennomføres primo 2011 (Difi’s
undersøkelse for statlige virksomheter).
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4.2.5

Ansattes medvirkning

Mattilsynets samarbeid med de ansattes representanter i henhold til Hovedavtalen
fungerer godt. Toppledelsen møter de hovedtillitsvalgte i etatssamarbeidsmøter ca.
annenhver uke. De hovedtillitsvalgte involveres også tidlig i viktige prosesser, bl.a.
deltar de i møtene hvor hovedprioriteringene for neste år diskuteres.

4.2.6

Etiske retningslinjer

I 2010 fastsatte Mattilsynet interne etiske retningslinjer som utfyller og konkretiserer
de sentralt fastsatte ”Etiske retningslinjer for statstjenesten”. Det er også utarbeidet
internt veilednings- og kursopplegg om temaet.

4.2.7

Likestilling og inkludering

Likestilling mellom kjønnene
Oversiktene nedenfor oppsummerer tilstandsbeskrivelsen for likestilling mellom
kvinner og menn i Mattilsynet ut fra indikatorer anbefalt i FADs veileder ”Statlige
virksomheters likestillingsredegjørelser etter aktivitets- og rapporteringsplikten”.
Tabell 15

Tilstand for likestilling mellom kjønnene i 2008–2010 pr. 1.10 (utvalgte indikatorer)

Indikatorer

2008

2009

K

M

K

2010
M

K

M

Andel av antall ansatte

59,8 %

40,2 %

60,5%

39,5%

60,5%

39,5%

Andel deltidsansatte fordelt på kjønn

19,2 %

4,5 %

17,8%

5,2%

12,4%

3,1%

Andel midlertidig ansatte fordelt på kjønn

7,2 %

3,2 %

6,5%

3,2%

4,9%

2,7%

Andel foreldrepermisjoner fordelt på kjønn

2,4 %

0,4 %

1,8 %

0,3%

1,0%

0,1%

–

–

6,3 %

4,7%

5,7%

5,0%

34 120

36 638

35 014

37 674

37 190

39 272

Legemeldt sykefravær
Gjennomsnittlig brutto månedslønn (kr)

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister (2008 og 2009) og Mattilsynet (2010)

Tabell 16

Andel kvinner og menn på ulike stillingsnivåer i 2008–2010 pr. 1.10 (prosent)

2008

Stillingskategorier
Toppledere
(direktør og regiondirektør)
Mellomledere
(avd.dir., u.dir., distriktssjef og seksjonssjef)
Sen.rådg., sen.insp. og spes.insp.
Rådgiver og førsteinspektør
Sen.kons., f.kons. og inspektør
Kontorstillinger m.m.

2009

2010

K

M

K

M

K

M

50,0

50,0

53,9

46,1

42,9

57,1

47,5

52,5

51,9

48,1

51,2

48,8

48,0
67,9
42,2
93,4

52,0
32,0
57,8
6,6

49,4
68,5
57,9
90,7

50,6
31,5
42,1
9,3

54,2
65,9
56,7
93,8

45,8
34,1
43,3
6,2

Kilde: Statens sentrale tjenestemannsregister (2008 og 2009) og Mattilsynet (2010)

Vel 60 prosent av Mattilsynets ansatte er kvinner. Kvinneandelen i lederstillinger var
53,3 prosent pr. 30.09.2010. Kjønnsfordelingen blant ledere og andre ansatte tilsier
ikke generell bruk av særbehandling ved tilsetting. Kvinnelige ansattes lønn har økt
med gjennomsnittlig 1,8 lønnstrinn etter sentrale og lokale lønnsforhandlinger, mens
mannlige ansattes lønn økte med 1 lønnstrinn. Kvinnelige lederes lønn ligger på 9899 prosent av lønnsnivået hos mannlige kolleger. Totalt sett tjener kvinner i
Mattilsynet 94,4 prosent av det mannlige ansatte tjener. Korrigert for alder er
lønnsnivået tilnærmet likt for kvinner og menn.
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Inkludering
Andel medarbeidere med innvandrerbakgrunn6 var litt lavere ved utgangen av 2010
enn på samme tidspunkt ett år tidligere. Andelen er allikevel noe høyere enn på
samme tidspunkt i 2007 og 2008. Antall søkere med innvandrerbakgrunn til ledige
stillinger i Mattilsynet økte fra 150 i 2009 til 195 i 2010. Disse søkertallene er
imidlertid beheftet med usikkerhet, da de er basert på manuell telling, samtidig som
mottatt informasjon fra den enkelte søker i mange tilfeller ikke er tilstrekkelig til å
avklare hvorvidt personen skal regnes som ”person med innvandrerbakgrunn”. Det
foreligger ikke tall for hvor mange personer med innvandrerbakgrunn som søkte ledig
stilling i Mattilsynet i 2008 eller tidligere.
Tabell 17

Rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn pr. 1. januar

Indikator

2007

2008

2009

2010

2011

Antall ansatte med innvandrerbakgrunn

40

64

80

80

76

Andel ansatte med innvandrerbakgrunn

2,5 %

4,3 %

5,6 %

5,5 %

5,2 %

Mål knyttet til inkludering av personer med innvandrerbakgrunn er nedfelt i
Mattilsynets overordnede personalpolitikk. I 2010 har Mattilsynet ikke funnet det
nødvendig å iverksette særskilte tiltak for å øke antall ansatte med
innvandrerbakgrunn. Ett av I/A-målene for 2011-2013 er at Mattilsynet blir bedre til å
dra nytte av kompetanse om andre kulturer som personer med innvandrerbakgrunn
kan bidra med.
Ved utgangen av 2010 hadde Mattilsynet 24 ansatte med registrert nedsatt
funksjonsevne. Dette tallet tilsvarer 2009-tallet, men er dobbelt så høyt som i 2008. I
2010 var det kun to stillingssøkere som oppga nedsatt funksjonsevne. Det ble heller
ikke ansett som nødvendig å iverksette særskilte tiltak overfor ansatte med nedsatt
funksjonsevne utover det som inngår i den løpende tilretteleggingen i berørte
organisatoriske enheter. Mattilsynet har som mål å tilrettelegge for medarbeidere
med redusert funksjonsevne, og ett av I/A-målene for 2011-2013 er å gi økt
sysselsetting for personer med nedsatt funksjonsevne.

4.3 Anskaffelser
Det ble i juni 2010 vedtatt ny anskaffelsesstrategi for perioden 2010–2014, og
organiseringen av innkjøpsarbeidet ble endret.
Prosessansvaret for anskaffelser med verdi over 0,5 mill. kroner (ekskl. mva.) er lagt
til hovedkontoret, som hvert tertial også følger opp at anskaffelser med verdi mellom
0,1 og 0,5 mill. kroner skjer i henhold til gjeldende regelverk. I 2010 avdekket denne
interne kontrollen enkelte avvik fra kravet om anskaffelsesprotokoll. Disse avvikene
følges opp i styringsdialogen internt. Opplegget for styring og kontroll av anskaffelser
bidrar til økt bruk av rammeavtaler og bedre kunnskap og forståelse for regelverket
om offentlige anskaffelser. For å legge til rette for kompetanseheving og
videreutvikling på anskaffelsesområdet er det etablert et innkjøpsnettverk mellom
regionene og hovedkontoret.

4.3.1

E-handel

Mattilsynet har i 2010 etablert ny e-handelsløsning, og er knyttet til den offentlige Ehandelsplattformen. Prosjektet ble satt i pilotdrift i 2010 med et begrenset antall

6

Mattilsynet følger SSBs definisjon av begrepet «innvandrerbakgrunn». Innvandrerbakgrunn har man
dersom man er født i utlandet og har innvandret, eller dersom man har foreldre som begge er
utenlandskfødte, se for øvrig SSB-rapport 2009/8 «Innvandrere ansatt i staten».
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superbrukere. Løsningen planlegges satt i full drift i løpet av første tertial 2011. Da vil
ca 450 ansatte (bestillere og godkjennere) være knyttet til løsningen.

4.3.2

Grønn stat

Enhetene i Mattilsynet har generelt høy bevissthet på miljøvennlighet. Til hjelp i sin
egenvurdering bruker de Miljømåleren, som er et internt hjelpeskjema på området. I
innkjøps- og anbudsdokumenter stilles det generelle miljøkrav til leverandørene.
Slike krav videreutvikles og konkretiseres fortløpende på bakgrunn av erfaring.
Kildesortering og resirkulering av brukt elektronisk utstyr (PC-er) fungerer godt. Enhetene har en bevisst holdning til energibruk og tiltak som begrenser papirforbruket.
Telefonmøter brukes i stor utstrekning. Videokonferanseutstyr brukes mellom
regionkontorer og overfor hovedkontoret, samt internt i én av regionene. Utbygging
av videokonferanseutstyr ved distriktskontorene vil fortsette i 2011.

4.4 Elektronisk forvaltning og effektivisering ved hjelp av IKT
Mattilsynet vedtok i 2010 ny IKT-strategi, og gjennomførte en sammenligningsstudie
med sammenlignbare IKT-driftsmiljøer. Studien viser at Mattilsynet har effektiv drift,
men samtidig at vår kompetanse på området kan være sårbar.
I tildelingsbrevet for 2010 ble det gitt overordnede føringer om tilgjengeliggjøring av
elektroniske tjenester og bruk av offentlige felleskomponenter og tjenester. Dette er
lagt til grunn for utvikling av Mattilsynets skjematjenester og påloggingsløsning for
MATS.
Sluttføringen av MATS er viktigste element for å oppfylle samfunnets forventninger
og krav overfor Mattilsynet. Det er videre startet en modernisering av Mattilsynets
nettløsninger for å kunne tilfredsstille nye krav og brukerforventninger.
Mattilsynet følger opp arkitekturprinsippene som er vedtatt i IKT-strategien. Det er
etablert en egen systemarkitektfunksjon som bl.a. vil ha ansvar for å følge opp
Mattilsynets arbeid på området.
Mattilsynet startet i 2010 arbeidet med å etablere tidsmessig videokonferanseutstyr.
Utstyret ved hovedkontor og regionkontor ble oppgradert og utplasseringen på
distriktskontorer ble igangsatt. Dette vil på sikt effektivisere møtegjennomføring og gir
besparelser i form av redusert tidsbruk og reduserte reisekostnader.

4.4.1

Videreutvikling av nettbaserte forvaltningsløsninger

Tabell 18

Gjennomsnittlig oppetid for MATS-skjematjenester

Oppetid for skjematjenester

20087

2009

2010

98,91 %

99,78 %

99,77 %

Oppetiden for Mattilsynets systemer anses å være god, både for eksterne og interne
brukere.

7

Gjelder for perioden april - desember
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5 Økonomi
5.1 Utviklingstrekk knyttet til Mattilsynets budsjett
Figur 3 viser utviklingen i Mattilsynets netto driftsutgifter8 fordelt på ordinær drift og
omstilling målt i løpende kroner.
Figur 3: Mattilsynets netto driftsutgifter 2004-2010 (løpende kroner)
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Netto driftsutgifter er omtrent på samme nivå i 2010 som i 2004 målt i løpende
kroner. Nedgangen i årene 2004-2007 skyldes reduserte omstillingsbehov og uttak
av effektiviseringsgevinster over Mattilsynets budsjett, mens økningen i 2008-2010
hovedsakelig skyldes lønns- og prisvekst, men også tilførsel av midler til oppfølging
av særskilte prioriteringer i statsbudsjettet.
Figur 4: Utvikling i bevilgning til ordinær drift – faste priser 2004-2010 (2004=100)
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Netto driftsutgifter er regnskapsførte driftsutgifter på kap. 1115, post 01 fratrukket regnskapsførte
merinntekter på kap. 4115, postene 02, 15, 16 og 18.
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Disponibel bevilgning til ordinær drift har stort sett økt siden 2004 målt i løpende
kroner. Figur 4 viser utviklingen i disponibel bevilgning til ordinær drift korrigert for
overført beløp, lønns- og prisregulering og andre tekniske endringer av budsjettet,
målt i prosent av bevilgningen i 2004. Figur 4 viser m.a.o. den reelle, underliggende
utviklingen i Mattilsynets budsjett.
Figur 5 viser disponibel driftsbevilgning til Mattilsynet sammenholdt med
inntektsbevilgning for gebyrer og avgifter i matforvaltningen for årene 2004-2010.
Figur 5: Driftsbevilgning til Mattilsynet og gebyr-/avgiftsbevilgninger i matforvaltningen 2004-2010
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Figur 6 viser hvordan brukerfinansieringsandelen, målt som bevilgning til gebyrer og
avgifter i prosent av Mattilsynets driftsbevilgning, har utviklet seg over tid når
engangsmidlene til omstilling holdes utenfor.
Figur 6: Gebyr- og avgiftsbevilgning i prosent av ordinær driftsbevilgning.
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5.2 Økonomistatus for 2010
5.2.1

Kap. 1115 Mattilsynet (utgifter)

Tabell 19
Post

Økonomistatus for 2010 for poster under kap. 1115 Mattilsynet (1000 kr)
Disponibel bevilgning
Regnskap

Post 01 Driftsutgifter
Post 22 Reguleringspremie, pensjonskasser
Post 71 Tilskudd til erstatninger
Sum

Avvik

1 200 164

1 177 087

23 077

6 574

6 531

43

3 131

3 487

-356

1 209 869

1 187 105

22 764

Post 01 Driftsutgifter
Innsparingen på post 01 utgjør 1,9 prosent av disponibel bevilgning.
Om lag halvparten av innsparingen var planlagt gjennom stram budsjettstyring og
med sikte på å overføre en ubrukt bevilgning til 2011 for å oppnå en mer gradvis
tilpasning til bevilgningsreduksjonen for 2011. På grunn av dette ble 10 mill. kroner
av disponibelt beløp holdt tilbake ved intern fordeling av budsjettet i 2010.
Resterende del av innsparingen utgjør 1,1 prosent av tildelte budsjetter. Dette var
hovedsakelig en følge av oppståtte vakanser og reduserte nettoutgifter som følge av
sykefravær. Enhetene i Mattilsynet utviser generelt en svært god budsjettdisiplin.
Post 22 Reguleringspremie - kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser
På posten dekkes utgifter til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser knyttet
til betalingsforpliktelser som staten fikk ved matforvaltningsreformen.
Post 71 Tilskudd til erstatninger
Post 71 er en overslagsbevilgning, og gjelder midler til dekning av statens betalingsforpliktelser knyttet til utført nødhjelp etter dyrevernloven § 6, samt kostnader for tiltak
som settes i verk av Mattilsynet i medhold av matloven, dyrehelsepersonelloven og
dyrevernloven i de tilfellene hvor kostnaden ikke kan drives inn fra eier/ansvarlig.

5.2.2

Kap. 4115 Mattilsynet (inntekter)

Tabell 20 Økonomistatus for 2010 for poster under kap. 4115 Mattilsynet (1000 kr)
Post
Bevilgning
Regnskap
Post 01 Gebyr m.m.
112 042
103 895
Post 02 Driftsinntekter og refusjoner m.v.
4 921
9 154
Post 15 Refusjoner, arbeidsmarkedstiltak
575
Post 16 Refusjon, fødselspenger/adopsjonspenger
10 561
Post 18 Refusjon, sykepenger
16 381
Sum
116 963
140 566

Avvik
-8 147
4 233
575
10 561
16 381
23 603

Post 01 Gebyrer m.v.
I statsbudsjettet for 2010 var det opprinnelig budsjettert med inntekter på 137,6 mill.
kroner. Bevilgningen ble i løpet av året redusert med 25,6 mill. kroner, til 112,0 mill.
kroner, jf. Prop. 125 S (2009-2010) og Prop. 28 S (2010-2011).
Tabellen nedenfor viser regnskapsførte inntekter i 2010 sammenholdt med budsjett
2010 og regnskapsførte inntekter i 2009, fordelt på de enkelte gebyrer m.v. Budsjett
2010 er basert på prognosen som ble lagt til grunn for siste endring av bevilgningen.
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Tabell 21

Inntekter pr. gebyr m.v. (1000 kr)
Regnskap
2009
11 131
86 720
6 894
0
0

Kap 4115, post 01 Gebyrer mv.
Gebyr, særskilte ytelser
Gebyr, kjøttkontroll
Gebyr, veterinær grensekontroll
Gebyr, ytterligere offentlig kontroll
Gebyr, skjellkontroll
Tvangsmulkt m.v.
Sum

Statsbudsjett
2010
12 000
83 200
12 000
600
2 200

Regnskap
2010
11 979
78 109
10 506
0
378

1 209

2 042

2 923

105 954

112 042

103 895

Gebyr for særskilte ytelser
Inntektene fra dette gebyret ble i 2010 omtrent som budsjettert.
Gebyr for kjøttkontroll
Den oppståtte mindreinntekten på ca. 5 mill. kr skyldes at det i 2010 påløp enkelte
inntekter som ble innbetalt i 2009 eller 2011. Dette var det ikke tatt tilstrekkelig
hensyn til ved budsjettering.
Gebyr for veterinær grensekontroll
I revidert budsjett var det tatt hensyn til virkningen av endrede gebyrsatser som følge
av nytt hygieneregelverk og at det i 2010 ikke ble etablert et gebyr knyttet til prøveordningen med utvidet åpningstid for grensekontroll av fisk i Troms og Finnmark.
Mindreinntekten på ca. 1,5 mill. kroner skyldes at inntektene i siste tertial ble lavere
enn anslått ved siste revisjon av budsjettet, hvor prognosen var basert på at det
relativt høye inntektsnivået i 1. og 2. tertial skulle holde seg også i 3. tertial.
Inntektsvirkningen av endrede gebyrsatser som følge av nytt hygieneregelverk ser ut
til å ha blitt omtrent som forutsatt.
Gebyr for ytterligere offentlig kontroll
Det nye gebyret for ytterligere offentlig kontroll er en følge av det nye hygieneregelverket. Arbeidet med å implementere gebyret tok lenger tid enn opprinnelig forutsatt.
Det forelå en retningslinje for praktiseringen av gebyrbestemmelsene i november
2010 som forutsatte at gebyr skulle kreves inn ved andregangs oppfølgende tilsyn.
Retningslinjen vil bli endret i første kvartal 2011 slik at gebyr blir krevd inn ved førstegangs oppfølgende tilsyn. Det ble ikke regnskapsført inntekter fra gebyret i 2010.
Gebyr for skjellkontroll
Gebyret ble innført i 2010. Det ble lagt til grunn at gebyr bare skal kreves fra
lokaliteter som er i drift. Mindreinntekten i 2010 skyldes at det viste seg å være
betydelig færre lokaliteter i drift enn lagt til grunn ved budsjettering.
Tvangsmulkt m.v.
Inntektene fra tvangsmulkt var i 2010 på 2,2 mill. kroner. Øvrige inntekter på 0,7 mill.
kroner gjelder to krav fra hhv. 2005 og 2006 som først ble innfridd i 2010. Disse var
knyttet til drikkevannsavgiften som til og med 2006 ble budsjettert og regnskapsført
på kap. 4115, post 01. Av regnskapstekniske grunner ble innbetalte beløp ført på
denne posten.
Post 02 Driftsinntekter
Bevilgningen på post 02 er basert på inntekter som var kjent ved budsjettering.
Avviket skyldes tilfeldige inntekter gjennom året, blant annet inntekter fra prosjekter
som delvis ble finansiert av andre.
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Det er knyttet merinntektsfullmakt til post 02 og postene 15 – 18. Oppnådde
merinntekter på disse postene i 2010, i alt 31,750 mill. kr, er trukket fra i regnskapet
for kap. 1115, post 01, jf punkt 5.3.1.

5.2.3

Kap. 5550 Miljøavgift på plantevernmidler

Tabell 22

Økonomistatus for 2010 for kap. 5550, post 70 Miljøavgift på plantevernmidler (1000 kr)

Post

Bevilgning

Regnskap

Avvik

66 000

53 002

-12 998

Post 70 Miljøavgift på plantevernmidler

Miljøavgiften på plantevernmidler kreves inn ved omsetning av plantevernmidler på
grossistleddet. Denne omsetningen kan variere relativt mye fra år til år. Dette, og det
forhold at avgiften kreves inn i fjerde kvartal, gjør at prognosen som legges til grunn
for siste revisjon av budsjettet er usikker.
Avviket i 2010 skyldes i hovedsak en ønsket dreining i bruk av tørråtemidler i potet. I
2009 kom det to nye preparater på markedet i laveste avgiftsklasse, og disse
utkonkurrerte et eldre preparat i høyere avgiftsklasse. I tillegg har det vært uvanlig
lav import av enkelte skadedyrmidler. Flere av disse forholdene er etter Mattilsynets
vurdering uttrykk for mer varige endringer i omsetningen.

5.2.4

Kap. 5576 Sektoravgifter under Landbruks- og
matdepartementet

Tabell 23

Økonomistatus for 2010 for kap. 5576, post 70 Avgifter i matforvaltningen (1000 kr)

Post

Bevilgning

Regnskap

Avvik

615 143

623 954

8 811

Post 70 Avgifter i matforvaltningen

Bevilgningen ble økt med 9 mill. kroner i løpet av året som følge av oppjusterte
anslag for enkelte matproduksjonsavgifter, jf. Prop. 51 S.
Tabellen nedenfor viser regnskapsførte inntekter i 2010 sammenholdt med budsjett
2010 og regnskapsførte inntekter i 2009 fordelt på de enkelte avgifter. Budsjett 2010
er basert på prognosen lagt til grunn for revidert bevilgning.
Tabell 24

Inntekter pr. avgift (1000 kr)

Kap. 5576, post 70 Avgifter i matforvaltningen
Matproduksjonsavgift - landbaserte næringsmidler
Matproduksjonsavgift - fisk
Matproduksjonsavgift - import
Fôravgift - pelsdyr/selskapsdyr
Avgift - planter, ikke mat
Avgift - kosmetikk
Avgift – drikkevannsforsyning
Andre avgifter m.v.
Sum

Regnskap
2009
283 768
41 700
213 023
22 728
22 936
3 111
30 029

Statsbudsjettet
2010
280 000
45 000
216 000
6 800
23 000
3 000
41 000

Regnskap
2010
286 532
46 848
215 645
6 873
23 151
2 749
41 786

1 186

343

370

618 481

615 143

623 954

Matproduksjonsavgift på landbaserte næringsmidler
Disse matproduksjonsavgiftene kreves inn med grunnlag i varens omsetningsvolum/verdi. For enkelte vareslag varierer omsetningen i eller mellom år. Det er derfor
knyttet en viss usikkerhet til prognosen som legges til grunn ved budsjettering.
Økningen i forhold til 2009 skyldes økte avgiftsinntekter fra egg og vegetabiler.
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Matproduksjonsavgift på fisk
Prognosen som lå til grunn for revidert budsjett fanget opp storparten av inntektsøkningen sett i forhold til 2009. Økningen er i hovedsak relatert til fangst, men det var
også en økning i inntektene fra produsert fisk.
Matproduksjonsavgift på importerte varer
Matproduksjonsavgift på importerte varer blir regnskapsført av Tollvesenet.
Inntektene fra denne matproduksjonsavgiften var omtrent som budsjettert.
Avgift på fôr til selskapsdyr og pelsdyr
Den store inntektsreduksjonen sammenlignet med 2009 skyldes at innkrevingen ble
lagt om til etterskuddsvis årlig innkreving. Dette medførte at det i 2010 kun ble krevd
inn avgift for 4. kvartal 2009. Dette var det tatt hensyn til ved budsjettering.
Avgift på planter som ikke inngår i matproduksjon
Inntektene fra denne avgiften var omtrent som budsjettert.
Avgift på kosmetikk og kroppspleieprodukter
Denne avgiften kreves inn i fjerde kvartal. Mindreinntekten skyldes at vel 0,2 mill.
kroner av utfakturerte krav i 2010 ble innbetalt i 2011.
Drikkevannsavgiften
Inntektene i 2010 var om lag som budsjettert, men vesentlig høyere enn i 2009. Dette
skyldes i hovedsak at avgifter som påløp i 2009 ble innbetalt i 2010, men det var
også en underliggende økning i inntektene fra avgiften.
Andre avgifter m.v.
Dette gjelder enkelte avgifter på planteområdet (sortsgodkjenning og planteforedling)
og avgift på naturlig mineralvann og kildevann.
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6 Ressursbruk
6.1 Registrering av oppgavetid
God kunnskap om etatens tidsbruk er et viktig grunnlag for virksomhetsstyringen og
en viktig parameter for å vurdere om ressursbruken er i tråd med ønsket prioritering.
Mattilsynet innførte i 2006 et system for registrering av oppgavetid, og har siden
arbeidet for å øke andelen registrert oppgavetid og kvaliteten på registreringene.
Tabell 25

Andel registrert oppgavetid 2006-2010

2006
Andel registrert oppgavetid (%)

2007

90,0

92,6

2008

2009

96,8

97,4

2010
97,8

6.2 Tidsbruk samlet og fordelt på forvaltningsnivå
Tabell 26

9

Registrert tidsbruk – antall årsverk samlet og pr forvaltningsnivå 2008-2010
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1306,3

1320

1327,4

Hovedkontoret (inkl
nasjonale sentre)

275,5

285,5

288,1

Regionkontorene

134,1

136,1

144

Distriktskontorene

896,7

898,4

895,3

Den reelle økningen i tidsbruk fra 2009 til 2010 for Mattilsynet samlet var 3 årsverk.
Resten av økningen på 7,4 årsverk skyldes at andelen registrert oppgavetid økte.

9

Tallene inkluderer registrert tidsbruk til ferie, sykdom og permisjoner
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6.3 Tidsbruk fordelt på prosesser
Tabell 27

10

Registrert tidsbruk pr prosess – antall årsverk 2008-2010
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2008

44,2

705,9

2009

44,3

729,0
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46,1

731,9

Mattilsynet harmoniserte i 2010 mål- og tiltaksstrukturen for planlegging og
rapportering med Mattilsynets styringssystem for øvrig. Aktiviteten er fra og med
2010 derfor delt inn i prosesser i stedet for produktkategorier. I figuren over er
registrert tidsbruk for 2008 og 2009 angitt i henhold til den nye strukturen. Tallene for
2008 og 2009 er med andre ord sammenlignbare med tallene for 2010.
Prosessen ”Føre tilsyn” omfatter flere aktiviteter. I tillegg til utøvende tilsyn inngår
også arbeid med OK-programmer, godkjenninger/attester og beredskap samt tilsynsfaglig kompetanseutvikling og koordinering av tilsynet i prosessen. Tabell 28 viser
registrert tidsbruk på tilsynsprosessen fordelt på forvaltningsnivå/hovedaktiviteter.
Tabell 28

Registrert tidsbruk på prosessen Føre tilsyn pr. forvaltningsnivå/hovedaktivitet – antall
årsverk 2008-2010

Forvaltningsnivå/hovedaktiviteter i tilsynsprosessen
Hovedkontoret – tilsynsfaglige aktiviteter
Regionkontorene - tilsynsfaglige aktiviteter
Distriktskontorene – andre tilsynsfaglige aktiviteter
Distriktskontorene - utøvende tilsyn
Totalt

2008
73,2
48,1
95,3
489,3
705,9

2009
78,5
53,5
106,7
490,2
729,0

2010
83,0
51,3
92,7
504,9
731,9

Tabell 29 viser registrert tidsbruk i styre- og støtteprosessene pr. hovedaktivitet.
Tabell 29

Registrert tidsbruk på styre- og støtteprosessene fordelt på hovedaktiviteter – antall årsverk
2008-2010

Styre- og støtteprosesser
Personalhåndtering (forvaltning)
Intern drift (service)
IKT-tjenester
Håndtere dokumenter
Drifte økonomi
Innkjøp
Virksomhetsstyring
Totalt

10

2008
82,7
68,4
18,2
12,3
16,1
2,4
59,6
259,7

Tallene inkluderer ikke registrert tidsbruk til ferie, sykdom og permisjoner
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2009
74,6
59,2
22,8
11,9
15,2
4,5
64,4
252,6

2010
85,7
63,2
26,5
11,4
15,0
5,4
62,4
269,8

6.4 Tidsbruk fordelt på fylker
Tabell 30

Registrert tidsbruk pr fylke – antall årsverk 2008-2010

Fylke

2008

Oslo
Akershus
Østfold
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og Fjordane
Møre og Romsdal
Sør-Trøndelag
Nord-Trøndelag
Nordland
Troms
Finnmark
Sum

212
106
45
103
34
45
31
29
11
14
133
96
39
71
75
70
108
41
46
1 306

2009
219
110
48
99
34
42
33
29
11
14
140
94
40
66
70
69
110
41
51
1 320

2010
223
110
47
102
35
40
32
30
11
13
139
91
37
63
74
68
116
44
51
1 327

Tabellen viser at det er forholdsvis små endringer i den fylkesvise fordelingen av
årsverk fra 2009 til 2010. Den største endringen har vært i Nordland, hvor økningen
delvis er en følge av økt bemanning. Økt registreringsandel er også en del av
forklaringen. Den reelle økningen er derfor lavere enn tallene gir inntrykk av.

6.5 Tidsbruk fordelt på fagområder
Tabell 31

Registrert tidsbruk pr fagområde – antall årsverk 2008-2010

Fagområde

2008

Landbruk
Akvakultur og sjømat
Næringsmidler
Internasjonalt arbeid og regelverksutvikling
Sum

311
157
759
80
1 306

2009
333
156
754
77
1 320

2010
354
164
739
70
1 327

Mattilsynets mål- og tiltaksstruktur er ikke utviklet med tanke på å dokumentere
tidsbruk fordelt på fagområder. Enkelte tiltak retter seg derfor mot flere fagområder. I
disse tilfellene er aktiviteten henført til fagområdet som anses mest aktuelt. Aktiviteter
som ikke er direkte henførbart til fagområder, er fordelt forholdsmessig.
Økningen fra 2009 til 2010 på fagområdet landbruk skyldes en økning i registrert
tidsbruk til arbeid med dyrehelse og dyrevelferd.
Næringsmidler er et stort og sammensatt fagområde. Reduksjonen fra 2009 til 2010
på dette fagområdet kan tilskrives redusert tidsbruk til kjøttkontroll og tilsyn med
næringsmiddelvirksomheter (lager, transport, bearbeiding, detaljomsetning,
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servering). Dette mer enn oppveide økt registrert tidsbruk på drikkevannsområdet og
til tilsyn med slakteri og nedskjæringsvirksomheter.

6.6 Sammenhenger mellom utgifter og gebyr-/avgiftsinntekter
Det er lagt til grunn en delvis brukerfinansiering av matforvaltningen gjennom gebyrer
og avgifter. Det er også lagt til grunn at det over tid skal være rimelig grad av samsvar mellom ressursbruk i tilsynet og de kostnadene som ulike produktgrupper påføres i form av avgifter og gebyrer. Det er besluttet at inntektene fra gebyrer og
avgifter ikke skal overstige 80 prosent av Mattilsynets samlede utgifter.
Mattilsynet krever inn gebyrer og avgifter i henhold til gjeldende forskrifter og
føringene i tildelingsbrevet.
Oversikten nedenfor viser beregnede sammenhenger mellom inntekter fra gebyrer
og avgifter og ressursbruk i Mattilsynet for årene 2008-2010. Følgende forutsetninger
er lagt til grunn for beregning av disse sammenhengene:
Fordelingen av utgifter til kjøp av varer og tjenester er basert på regnskapsførte
utgifter per tiltak.
Fordelingen av utgifter til lønn er basert på oversikter over registrert oppgavetid
per tiltak. Ikke-registrert oppgavetid, som i 2010 utgjorde 2 prosent av all
oppgavetid, er fordelt forholdsmessig med grunnlag i registrert oppgavetid.
Fordelingen av utgifter til tilsynsfaglige tiltak som ikke kan henføres bare til én
avgift eller ett gebyr er fordelt skjønnsmessig på relevante avgifter/gebyrer.
Utgifter og oppgaver som ikke er fagspesifikke, f.eks. administrasjon, ledelse, IKT og
husleie, er fordelt forholdsmessig på de ulike avgiftene og gebyrene. Det er i den
forbindelse skjønnsmessig tatt hensyn til at slakterier stiller lokaler m.v. til disposisjon
for Mattilsynets personale i kjøttkontrollen.
Som det fremgår av forutsetningene for beregningen, kan ikke alle aktiviteter entydig
knyttes til et bestemt gebyr eller en bestemt avgift. Dette må tas i betraktning ved
forståelse av tallene og sammenhengene.
Som redegjort for i årsrapporten for 2009, ble det i 2009 tatt i bruk en ny
tiltaksstruktur for distriktskontorene som samsvarer med strukturen i MATS. Dette ga
et sikrere grunnlag for å fordele ressursbruk på dimensjonen mat/ikke-mat, mens det
har blitt mer krevende å beregne ressursbruken til arbeid med særskilte ytelser.
Beregnet ressursbruk for 2009 og 2010 indikerer at ressursbruken rettet mot dyr og
planter som ikke inngår i matproduksjonen, var undervurdert i beregningsmodellen
som ble brukt til og med 2008.
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Figur 7: Inntekter fra gebyrer/avgifter og utgifter i Mattilsynet – hovedsammenhenger 2008-2010
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Regnskapsførte inntekter fra gebyrer og avgifter tilsvarte i 2010 61 prosent av
ressursbruken i Mattilsynet, mot 63 prosent i 2009.
Av totale utgifter i Mattilsynet i 2010 ble 53 prosent henført til matproduksjonsavgiften, 15 prosent til kjøttkontrollgebyret og 19 prosent til andre gebyrer og avgifter.
”Oppgaver som ikke kan brukerfinansieres” omfatter regelverksutvikling og omstilling
(utvikling av MATS). Utgiftene til dette utgjorde i 2010 13 prosent av totale utgifter.
I 2010 ble det etablert et gebyr for skjellkontroll, og alle utgifter til skjellkontroll er i
2010 henført til dette gebyret. Disse utgiftene ble tidligere henført til matproduksjonsavgiften. Dette er hovedårsaken til at utgiftene som er henført til andre gebyrer og
avgifter” økte fra 2009 til 2010, se for øvrig spesifikasjon i figur 8.
Figur 8: ”Andre gebyrer og avgifter” – inntekter og utgifter pr gebyr/avgift 2008-2010
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Figur 7 og 8 viser at inntekten fra det enkelte gebyr/den enkelte avgift i 2010 var
høyere enn beregnede tilhørende utgifter, med unntak for drikkevannsavgiften og
kosmetikkavgiften.
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For enkelte gebyrer er det stor forskjell mellom inntekter og tilhørende utgifter. Figur
9 viser inntektene i 2010 pr. gebyr og beregnede tilhørende utgifter, hvor utgiftene er
spesifisert i direkte11 og indirekte utgifter pr. forvaltningsnivå.

Millioner kroner

Figur 9: Inntekter og utgifter, spesifisert i direkte og indirekte utgifter, pr. gebyr 2010
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Med direkte utgifter forstås den ressursbruken som direkte kan tilbakeføres til den gebyrpliktige
oppgaven som utføres.
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Vedlegg 1: Rapportering knyttet til Mattilsynets
produksjon
Produksjonsprosess

Indikatorer

Utvikle regelverk

Antall EØS-notater på stadium 1 og 2
behandlet i SUN eller SUMP (Spesialutvalg)

2008

2009

2010

63

25

12

46 %
-

55 %
13 950

55 %
19 883

639 600
747 974

687 600
12
754 044

725 639
1 067 219

1 554
61 482

1 913
61 118

1 455
55 450

184
945
16 868
2 965
1 149
67 048 055
5 786
2 113

347
613
12 020
9 713
1 919
1 350
64 089 912
9 981
2 630

193
462
11 263
10 049
1 706
1 216
66 671 608
10 476
2 311

11 591
4 382
157
3 682
1 954
2 306
2 549
4 443
739

13 000
3 277
378
3 168
1 588
2 267
4 694
2 956
919

9 304
2 166
282
2 206
1 655
2 012
6 445
2 773
980

Antall produkter godkjent under ordningen
Beskyttede betegnelser

1

1

2

Antall attester for eksport av fisk og sjømat

35 043

38 914

40 104

40

116

72

40,3
683,2
565,4
46,8
71,0
37,9
6,8

44,3
729,0
596,9
53,5
78,5
34,7
10,7

46,1
731,9
597,6
51,3
83,0
36,3
10,7

Antall implementeringer av EØS-regelverk
innen frist sett opp mot totalt antall implementeringer (forenklet og ordinær prosedyre)
Regelverksutvikling på nett – antall besøk
Kommunisere og
veilede
Antall besøkende på Matportalen.no
Antall besøkende på mattilsynet.no
Antall besøkende på regelhjelp.no (utvalgte
kategorier)
Føre tilsyn
Tilsynsproduksjon - totalt antall tilsyn
Fordelt på tilsynsområder:
Biprodukter
Innsatsvarer
Primærproduksjon med landdyr
Tilsyn etter dyrevernloven
Primærproduksjon med akvatiske dyr
Primærproduksjon med planter
Kjøttkontroll (antall slakt)
Slakteri og nedskjæring av kjøtt
Sjømat
Næringsmidler (fordelt på
virksomhetstype)
Servering
Detaljister
Småskala (kjøtt og melkeprodusenter)
Annet, næringsmidler
Drikkevann
Import
Grensekontroll
Eksport
Annet tilsyn

Antall gjennomførte øvelser
Støtte og styre

Ressursbruk:
Samlet tidsbruk pr prosess (årsverk)
1: Utvikle regelverk
2: Føre tilsyn (totalt)
Føre tilsyn, distriktsnivå
Føre tilsyn, regionalt nivå
Føre tilsyn, nasjonalt nivå
3: Kommunisere og veilede
4: Innhente kunnskap og analysere tilstand

12

Tallet omfatter bare 9,5 måneder pga. teknisk driftsavbrudd for statistikkverktøy.
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Produksjonsprosess

13

14

Indikatorer

2008

2009

2010

5: Styre Mattilsynet
6: Støtte Mattilsynet
Samlet utgift pr prosess (1000 kr)
1: Regelverksutvikling
2: Føre Tilsyn
3: Kommunisere og veilede
4: Innhente kunnskap og analysere tilstand
5: Styre Mattilsynet
6: Støtte Mattilsynet
7: Lønn (all lønn registreres på ett tiltak)
Antall årsverk/ansatte, totalt og pr nivå
13
Totalt
Hovedkontor
Regionkontor
Distriktskontor
Prosent sykefravær
Gjennomsnittlig alder ved alderspensjon

57,9
191,6

64,4
194,4

62,4
207,4

9 243
275 473
5 599
27 442
14 445
153 654
593 957

9 038
302 034
4 980
28 071
15 650
160 351
624 754

5 913
301 289
7 001
29 046
12 952
170 595
648 704

1 322
259
134
929
5,97 %
64,1 år

1 330
277
132
921
5,69 %
66,6 år

1 325
288
145
892
5,45 %
65,5 år

Antall søkere/ansatte med
innvandrerbakgrunn

80 ansatte

150 søkere
80 ansatte

195 søkere
76 ansatte

Antall søkere/ansatte med redusert
funksjonsevne
Oppetid for MATS skjematjenester

12 ansatte
14
98,91

1 søker
24 ansatte
99,78 %

2 søkere
24 ansatte
99,77 %

Tall pr. utgangen av året, inkludert medarbeidere i lønnet permisjon (omsorg) og omregnet til antall
heltidsstillinger.
Gjelder for perioden april-desember.
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Vedlegg 2: Rapportering knyttet til Mattilsynets
effektmål
1 Samlet vurdering
Sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
I all hovedsak forårsaker smittestoffer i mat lite sykdom i Norge sett i forhold til status
i de fleste andre land. Antall rapporterte tilfeller av næringsmiddelbåren sykdom har
vært relativt stabil de siste årene. Datagrunnlaget for 2010 tyder på kun små
endringer sammenlignet med tidligere år.
Vannbårne sykdomsutbrudd forekommer årlig i Norge. Den relative betydningen av
drikkevann som årsak til næringsmiddelbårne infeksjoner er sannsynligvis større i
Norge enn i andre industriland, blant annet på grunn av utbredt bruk av overflatevann. Norge har dessuten svært mange små vannverk med varierende
vannbehandling. Det har ikke vært noen større hendelser med helsemessige
konsekvenser i drikkevannsforsyningen i 2010.
Drikkevannsstatistikk for perioden 2004-2010 viser positiv utvikling når det gjelder
vannkvalitet i vannverkene, men det er fortsatt utfordringer knyttet til å sikre god
kvalitet hos brukerne. Drift og vedlikehold av ledningsnett varierer mye og er noe
Mattilsynet har søkelys på.
Forekomsten av aktuelle smittestoffer i næringsmidler og husdyr er lav som følge av
mange års systematisk arbeid. Selv om forekomsten av en viktig patogen som
Salmonella er eksepsjonelt lav blant norske husdyr, er det fortsatt betydelige
reservoarer av enkelte andre humanpatogener blant norske husdyr. Utfordringene
har medført spesiell oppmerksomhet på hygiene i slakteprosessen
Mattilsynets overvåkning viser et generelt lavt nivå av fremmedstoffer i kjøtt og fisk,
og lite rester av plantevernmidler i vegetabilsk mat. Vi har ikke sett en urovekkende
utvikling i 2010, men dette området vil kreve oppmerksomhet også i årene som
kommer. Det er særlig behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget om risikoer knyttet til
prosessering av næringsmidler.
Totalt antall meldinger i ”The Rapid Alert System for Food and Feed” (RASFF), med
informasjon om helsefarlig mat eller fôr oppdaget i markedet eller på landegrensene i
Europa, økte noe i 2010 i forhold til i 2009. Det var imidlertid en liten reduksjon i
antall meldinger der Norge var involvert.
Fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
Helsesituasjonen i norske husdyrpopulasjoner er gunstig. Verdens dyrehelseorganisasjon har listeført mer enn 100 rapporteringspliktige infeksjonssjukdommer.
Av disse er færre enn 10 funnet i Norge de siste 10 årene.
Fiskesykdommer ga også i 2010 store utfordringer. Det ble i 2009 og 2010 registrert
mer lakselus i norske oppdrettsanlegg enn på flere år. Situasjonen er alvorlig, og når
det gjelder resistensutvikling, ble den forverret i 2010. Det er imidlertid store
fylkesvise variasjoner.
Få planteskadegjørere som den europeiske plantehelseorganisasjonen har anbefalt
medlemslandene å ta forholdsregler mot har så langt etablert seg i Norge.
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Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
Helsesituasjonen for dyr og fisk sier mye om deres velferd. Norsk dyrehold kommer
relativt godt ut i forhold til en slik parameter. Meldinger om områdevis dårlig
ernæringsstatus for rein, sammenholdt med observasjoner i kjøttkontrollen, vakte
imidlertid bekymringer høsten 2010. Det er også betydelige sykdomsutfordringer og
tap av fisk i oppdrett.
Tapssituasjonen på beite er et vesentlig velferdsproblem. Flere av årsakene til tap,
blant annet sykdommer og rovvilt, påfører dyrene langvarig lidelse.
Det er i 2010 registrert omtrent samme andel dødelighet for dyr (unntatt fjørfe) under
transport som i de foregående år. Tapsandelen er høyere for fjørfe enn andre
landdyr.
Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele matproduksjonskjeden
Mattilsynets utfordringer knyttet til redelighet har økt i takt med stadig mer kreativ
markedsføring. Stadig flere aktører prøver å utnytte potensialer og nisjer i markedet.
Vi mener å observere mer markedsføring som utnytter manglende kunnskap. Vi ser
også flere tilfeller av negative deklarasjoner. Vi oppfatter villedende markedsføring
som en økende utfordring.
Ivareta miljøvennlig produksjon
Situasjonen vedrørende lakselus er bekymringsfull, også med hensyn til bestander
av villfisk. Tiltakene som Mattilsynet har gjennomført var tilstrekkelige til at en stor del
av vill-lakssmolten dette år unngikk det største infeksjonspresset langs store deler av
kysten. Det er imidlertid fortsatt høyt infeksjonspress på sjøørret.
En rekke av planteskadegjørerne som omfattes av Mattilsynets forvaltning er
fremmede skadelige arter for miljøet. Innen europeisk plantehelseforvaltning har
utfordringer knyttet til skog og landskap fått langt større oppmerksomhet enn
tidligere.
Den forverrede situasjonen vedrørende lakselus har f.o.m. 2009 medførte en kraftig
økning i bruk av midler mot lakselus i oppdrett.
Miljørisikoen knyttet til bruk av plantevernmidler er beregnet til å ligge på 57 % av
nivået i 1996/97.
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Indikatorer for effektmål i henhold til tildelingsbrevet for 2010
Indikator per effektmål
Sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
Antall registrerte sykdomstilfeller etter smitte av Salmonella,
Campylobacter, Yersinia, Shigella, Listeria, EHEC (MSIS)
Antall og andel undersøkte prøver med for høyt innhold av fremmedstoffer
(f.eks. plantevernmiddelrester, dioksiner, PCB og legemiddelrester)
Antall meldte partier som har vært årsak til matvareallergi/-intoleranse på
grunn av reaksjoner på udeklarerte allergener
Antall sendte meldinger om påvist helsefare i matvarer og fôr i det norske
markedet (RASFF)
Fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
Antall utbrudd og påvisninger av farlige planteskadegjørere
Antall og andel påvisninger av Salmonella i ferdigfôr til landdyr og fisk
Antall utbrudd og påvisninger av alvorlige smittsomme sykdommer på
domistiserte og viltlevende landdyr
Antall utbrudd og påvisninger av alvorlige smittsomme sykdommer på
domistiserte og viltlevende fisk
Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
Antall og andel dyr som dør under transport og oppstalling på slakteri,
spesielt fjørfe
Endring/utvikling i tap av dyr på beite
Endring/utvikling i bruk av dyr i forsøk

Referanse til
punkt i vedlegg
2.1.
2.4
2.5
2.5
3.1
3.4
3.3
3.2

4.3
4.6
4.5

Endring/utvikling i dødelighet av fisk i oppdrett
Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele
matproduksjonskjeden
Antall og andel vedtak med hjemmel i merkeforskriften i forhold til totalt
antall vedtak vedrørende næringsmidler
Ivareta miljøvennlig produksjon
Beregnet risiko ved bruk av plantevernmidler
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4.4

5.1

6.1

2 Sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
2.1 Smittestoffer
I all hovedsak forårsaker smittestoffer i maten lite sykdom i Norge.
FHI peker på følgende utviklingstrekk for næringsmiddelbårne sykdommer i
befolkningen:
Innenlands smitte med salmonella har økt siden 1995. I 2008 og 2009 ble det
registrert en nedgang. Årsaken er ikke kjent. Foreløpige tall tyder på fortsatt
nedgang i 2010.
Innenlands smitte med Campylobacter øker fortsatt, til tross for handlingsplanen
mot Campylobacter hos slaktekylling. Dette kan skyldes at også andre
smittekilder enn fjørfe er aktuelle, deriblant ikke-desinfisert drikkevann.
Foreløpige tall tyder på en nedgang i registrerte tilfeller i 2010 i forhold til 2009.
EHEC og EPEC øker, særlig i år med utbrudd. En stor del av økningen skyldes
trolig bedre diagnostiske metoder, mer oppmerksomhet blant leger og
laboratorier, samt økt prøvetaking og analyse under utbrudd.
Listeriose har hatt en økende tendens sett i et lengre tidsperspektiv. Årsaken til
økningen er ukjent men potensielle årsaker kan være flere immunsvekkede, økt
import, småskalaproduksjon og økt konsum av risikoprodukter. Fordi antall tilfeller
er få vil imidlertid variasjonene fra år til år kunne skyldes tilfeldigheter.
Yersiniose er betydelig redusert siden 1994, noe som ganske sikkert skyldes
innføringen av ny teknikk ved griseslaktingen fra dette året. Trenden av
innenlands smittede er stadig nedadgående.
Toksoplasmose er en sjelden sykdom, men har allikevel store medisinske og
samfunnsøkonomiske konsekvenser. Serologiske undersøkelser i
husdyrpopulasjonene peker på en betydelig prevalens. Sykdommen utgjør også
et veterinærmedisinsk problem blant småfe.
Flest utbrudd av sykdommer i Norge forårsakes av salmonella, Campylobacter,
samt av norovirus og Bacillus cereus som ikke registreres i MSIS.
En betydelig andel av pasienter med matbårne infeksjoner smittes i utlandet, og
av næringsmidler importert fra land der smittepresset er større enn hos oss.
Import har forårsaket mange sykdomsutbrudd.
FHI påpeker videre at panoramaet av smittsomme sykdommer ikke er statisk.
Sykdommer som i dag er under kontroll, kan blusse opp på nytt med endrete
produksjonsforhold og under nye samfunnsøkonomiske, handelspolitiske og
landbrukspolitiske betingelser. Nye smittestoffer og smitteveier kan oppdages. Kjente
smittestoffer kan forandre egenskaper og bli mer patogene. Det er derfor viktig med
beredskap mot nye og tilbakevendende sykdommer.
MSIS er det nasjonale overvåkingssystemet for smittsomme sykdommer. Systemet
er basert på at medisinsk-mikrobiologiske laboratorier og diagnostiserende leger
melder inn alle tilfeller av enkelte meldingspliktige sykdommer. Når det gjelder akutte
gastroenteritter, er det antatt å være en betydelig underdiagnostisering i MSIS.
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Tabell 32

Sykdom
Campylobacteriose
E. colienteritt*
Listeriose
Salmonellose
Shigellose
Yersiniose
Totalt
EHEC

15

Oversikt over næringsmiddelbårne infeksjoner der smitten har skjedd i Norge.

2000
890

2001
1257

2002
868

2003
938

2004
925

2005
1228

2006
1110

2007
1175

2008
1128

2009
1280

2010
953

165

284

247

252

359

262

394

392

259

225

219

12
16
13
81
1177

19
13
32
70
1675

22
18
16
56
1227

17
14
11
47
1279

14
13
27
53
1391

13
13
11
83
1610

70
19
26
56
1675

32
45
14
44
1702

38
27
15
34
1501

184
25
46
35
1795

139
19
22
25
1377

3

9

10

7

8

7

41

17

12

69

-

* Inkluderer både EHEC, EPEC, STEC og EIEC

Vi har en stabil status når det gjelder overførbare sykdommer hos våre husdyr.
Forekomsten av Salmonella er for eksempel svært lav blant norske husdyr. Likevel
har enkelte smittestoffer etablert et betydelig reservoar blant husdyr. Dette gjelder:
EHEC og EPEC hos sau
Yersinia hos gris
Toxoplasma hos sau og gris
Camylobacter hos storfe, sau og fjørfe (familiedyr)
Listeria i røkt, gravet og raket fisk
Resultater fra tilsyn
I 2010 ble 400 prøver av skjell og andre skalldyr analysert for E. coli og enterokokker,
94 prøver ble analysert for Salmonella. Resultatene viste stort sett god
mikrobiologisk kvalitet, med noen unntak.
Områdeanalyse: Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat (2010)
Mattilsynet har analysert utviklingstrekk vedrørende vegetabilsk mat. Til tross for en
relativt beskjeden folkehelserisiko, så er det grunn til å anta en økning i antall
hendelser knyttet til vegetabiler fremover som følge av:
Det har hittil vært en underrapportering av sykdomstilfeller knyttet til vegetabiler.
Vi forventer en større oppklaringsprosent når det gjelder smitteårsak fremover.
Økt konsum av rå grønnsaker og bær. Generelt er det større risiko for
smittestoffer fra rå produkter enn fra produkter som kokes/stekes.
Et volummessig lite, men økende innslag av risikoprodukter fra fjerntliggende
områder, ofte solgt gjennom utradisjonelle salgskanaler.
Begrenset kunnskap om håndtering, bruk og tilberedning av risikoprodukter hos
forbrukere og serveringsvirksomheter. Eksempel: Produkter som i
produsentlandet forutsettes kokt eller stekt, spises rå i Norge.

2.2 Drikkevann
Statistikk for perioden 2004-2010 viser en positiv trend for fire viktige kvalitetsparametre. Omtrent 91 prosent av den totale befolkningen er knyttet opp mot de
1595 vannverk som har rapportert. Av disse er mellom 96 og 97 prosent tilknyttet
vannverk med tilfredsstillende E.coli resultater (indikatorbakterie for vannbehandling).
Den positive utviklingen når det gjelder farge og turbiditet viser at vannet i økende
grad gjennomgår utvidet vannbehandling med fjerning av organisk materiale, og får
en bedret bruksmessig kvalitet. Andel av personer tilknyttet vannverk med
15

Siden MSIS er et dynamisk system vil tall kunne forandres. Tall for 2009 er oppdatert. Tallene for
2010 er foreløpige pr 11.03.2011.
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utilfredsstillende analyseresultater for alle fem kvalitetsparametre det måles på, har
sunket i forhold til vurderingen for 2008 (Vannrapport nr 116, FHI, 2011). Små
vannverk er underrepresentert i datainnsamlingen. Tidligere vannrapporter har
konkludert med at små vannverk er mer sårbare enn de store, og at de bruker mindre
ressurser på drift.
Figur 10: Andel personer i Norge tilknyttet vannverk med tilfredsstillende analyseresultater med hensyn
16
drikkevannkvalitet . Kilde: Folkehelseinstituttet.
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På tross av positiv utvikling når det gjelder vannkvalitet i vannverkene, er det fortsatt
utfordringer knyttet til vedlikehold og drift av ledningsnettet og derved til å sikre god
kvalitet hos brukerne.

2.3 Biologiske gifter
Mykotoksiner
Mattilsynet har analysert forekomst av mykotoksiner i ulike kornvarer solgt i Norge.
OK-prosjektet har pågått fra 2008 til og med 2010 for å ta hensyn til variasjon i
mykotoksininnhold og -fordeling i kornet mellom vekstsesonger. Analysen viser en
liten reduksjon i nivået av deoksynvalenol (DON) i hveteprodukter fra 2008 til 2010.
Unntaket er hvetekli. Dette kan skyldes at soppen kan vokse ulikt inn i kornet fra år til
år. Havregryn viser variasjon i nivåene fra 2008-2010. Resultatet fra undersøkelsen
er gjengitt i figuren under.
Tabell 33

Snittkonsentrasjon av DON (ug/kg) i kornprodukter

Siktet hvetemel
Sammalt hvete
Hvetekli
Havregryn

2008

2009

2010

204
145
383
285

175
159
141
327

140
121
208
174

Algetoksiner
Gjennom nasjonalt tilsynsprogram for skjell undersøker Mattilsynet innholdet av
marine biotoksiner i skjell. Analyseresultatene fra 2010 viste funn av alle
toksingruppene som reguleres av regelverket. PSP (paralytic shellfish poisoning)toksiner, DSP (Diarrhetic Shellfish Poisoning)-toksiner, YTX (yessotoksiner), ASP
(domoinsyre)-toksiner ble, i enkelte perioder og områder, funnet i konsentrasjoner
16

Analysene er gjort i forhold til fire kvalitetsparametre i perioden 2004-2010.
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over grenseverdiene. På tross av overskridelser av grenseverdier, var det i 2010
generelt lave konsentrasjoner av DSP hele året. PSP forekom imidlertid i ekstremt
høye verdier på enkelte lokaliteter. I enkelte områder hadde kamskjell vedvarende
verdier av ASP over grenseverdien.

2.4 Fremmedstoffer
Rester av plantevernmidler
Det ble tatt ut 1492 prøver gjennom OK-programmet for plantevernmidler i 2010, og
det ble søkt etter inntil 293 forskjellige plantevernmidler per prøve, inkludert
metabolitter. Totalt ble det påvist 30 overskridelser av grenseverdiene for rester av
plantevernmidler, fordelt på 22 prøver. Det ble heller ikke i 2010 påvist rester over
grenseverdi i norskproduserte produkter.
Tabell 34

Andel undersøkte prøver med for høyt innhold av rester av plantevernmidler – overskridelser
av grenseverdiene (effektindikator).

2004
Innenlands:
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser i
%
Import:
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser i
%

2005

0,1

0,6

1,9

4,2

2006

0,9

6,8

2007

0,5

3,2

2008

0,0

4,6

2009

2010

494

473

0,0

0,0

990

1019

1,6

2,2

Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i barnemat i noen av de 43 prøvene
som ble analysert i 2010.
I oktober 2010 startet uttak av prøver iht. EU-forordning 669/2009, i forbindelse med
strengere offentlig kontroll ved import av visse næringsmidler og fôrvarer fra
tredjestater. I perioden fram til årsskiftet ble det tatt ut 46 prøver til analyse av
plantevernmidler. Det ble påvist rester av plantevernmidler i 19 av prøvene. Av disse
hadde 10 av prøvene (22 prosent) overskridelser av grenseverdiene.
Fremmedstoffer i animalske næringsmidler
Tabell 35

Fremmedstoffer: Animalske næringsmidler*

Innenlands:
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser
Import:
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser

2004

2005** 2006 2007 2008

2009 2010

3374
3,1

2850
3,3

4163
2,3

3625
2,4

4042
3,4

39
0

77
0

60
0

3579
4,1

4263
3,1

*)

Antall prøver med overskridelser inneholder antall fra vilt. EU har ikke vedtatt MRL for artene elg,
rådyr, hjort og reinsdyr. Men Norge har rapportert disse prøvene som overskridelser basert på MRL
satt for storfe.
**) Programmet ble stoppet fire mnd. ut i året. Cd-skandalen oppstod.

Fremmedstoffer i villfisk og skalldyr
Det er i 2010 gjennomført tre overvåknings- og kontrollprogrammer (OKprogrammer) for villfanget fisk.
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Brisling, både brisling fanget i fjorder, samt i Nordsjøen, har vært undersøkt for
dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), bromerte flammehemmere, perfluorerte
alkylstoffer, tungmetaller og salmonella. Ingen overskridelser ble funnet der hvor øvre
grenseverdier er satt.
Prøver av atlantisk kveite, torsk, NVG sild og Nordsjøsild, makrell og blåkveite er
analysert for uorganisk arsen, kvikksølv, metylkvikksølv, dioksiner og dl-PCB, PCB7,
bromerte flammehemmere og perfuorerte alkylforbindelser. Av de 200 prøvene av
blåkveite som er analysert for kvikksølv, var det overskridelser i 10 prosent av
prøvene etter at resultatene er korrigert for måleusikkerhet. For atlantisk kveite er det
overskridelser for dioksiner og dl-PCB i 20 prosent av prøvene tatt fra buken, mens
det for de andre artene ikke er overskridelser.
540 torskemuskel fra 15 fjorder og havner er undersøkt for kvikksølv. Det ble funnet
5 overskridelser.
Av totalt 101 prøver av skjell og andre skalldyr analysert for fremmedstoffer i 2010,
hadde 3 prøver av krabbeklokjøtt fra Salten kadmiumkonsentrasjoner over EUs øvre
grenseverdi. Ellers var det ingen overskridelser. Mattilsynet har etablert kontakt med
Fylkesmannen for oppfølging.
Tabell 36

Fremmedstoffer i villfisk og skalldyr

2008
Innenlands:
Antall prøver
Andel overskridelser i %
Import:
Antall prøver
Antall overskridelser i %
1
2
3
4

3390
1,0
-

1

2009
3350
1,5

2

4

360
0,1

2010
4710
0,1

3

103
4,9

Overskridelser i blåkveite, ål, laks og skjell
Overskridelser i torskelever og skjell
Overskridelser i blåkveite, torskemuskel og skjell
Prøver fra hele perioden 2005 til 2009

NIFES (Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning) har overfor Mattilsynet
pekt på fremmedstoffsituasjonen i villfisk og skalldyr som en av de viktigste
utfordringer framover på sjømatområdet.
Fremmedstoffer i oppdrettsfisk
Oppdrettsfisk overvåkes for rester av legemidler, miljøgifter, mykotoksiner, organiske
og uorganiske miljøgifter, steroider og stilbener. I 2010 ble det dessuten gjennomført
en ekstraordinær overvåking for lusemidlene diflubenzuron og teflubenzuron. Til
sammen ble det utført ca 2600 analyser. Det ble funnet rester av kloramfenikol i en
samleprøve bestående av materiale fra fem fisk. Forøvrig var det ingen overskridelse
av gjeldende grenseverdier for noen av de analyserte forbindelsene.
Fremmedstoffer i andre næringsmidler
Norge har deltatt i et treårig EU/EØS- overvåkingsprogram av akrylamid i
næringsmidler i perioden 2007-2009. Rapporten ble lagt frem i 2010. Resultatene
viser at det er store forskjeller i nivåene av akrylamid mellom ulike matvarer. Det er
også store forskjeller mellom ulike prøver fra samme type matvare. Det er ikke noen
tydelig nedadgående trend i innhold av akrylamid i produktgruppene som er prøvetatt
på det norske markedet. For mange av produktgruppene er det tatt svært få prøver
hvert år, og det kan derfor ikke trekkes klare konklusjoner.
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2.5 Trygg mat – annet
Matallergi
I perioden 2001 - 2009 har omfanget ligget stabilt på 80-100 meldinger til
Matallergiregisteret per år. Totalt ble det i 2010 meldt inn 67 saker hvor én mistenkt
matvare ble sendt til VI for analyse. Tilfellet var ikke av en slik karakter at Mattilsynet
har fulgt opp saken overfor aktuell virksomhet.
Tabell 37

17

Oversikt over antall innmeldte saker gjennom Matallergiregistrert i årene 2005 til 2010 .

Antall innmeldte saker
Antall saker sendt VI for analyse
Antall saker fulgt opp av MT*

2005

2006

2007

2008

2009

2010

101
18
8

87
7
0

91
15
1

98
8
0

97
2
0

67
1
0

Tabellen gir kun oversikt over de saker som er meldt gjennom registeret og ikke over
det totale antallet saker Mattilsynet har fulgt opp relatert til feilmerking av, eller
udeklarert innhold av allergener i mat.
Der analysesvar er negativt eller for svakt positivt til å gi svar på antatt allergen, og
der navn på matvare eller produsent mangler, har Mattilsynet ikke kunnet følge
sakene videre.
Per i dag sendes det inn for få matvareprøver til at vi med sikkerhet kan si noe om
omfanget av allergiske reaksjoner som skyldes utilsiktet innhold av allergener eller
hvilke allergener den aktuelle maten inneholdt.
Beriking
De siste årene har antall søknader om tillatelse til å tilsette vitaminer og mineraler til
matvarer økt, og Mattilsynets praksis for håndtering av slike søknader er forbedret.
Også i 2010 var de fleste søknader om tillatelse til tilsetting av vitaminer, mineraler
og/eller aminosyrer knyttet til produktgruppen ”energidrikker med høyt
koffeininnhold”. Det har også vært en rekke søknader om tillatelse til å tilsette en eller
flere aminosyrer til næringsmidler.
Tabell 38

Antall vedtak om beriking

Antall vedtak (søknader)
Antall produkter
Antall innvilgede (produktnivå)
Antall avslått (produktnivå)

2006

2007

2008

2009

2010

21
37
11
26

13
24
18
6

25
53
34
19

25
39
31
8

34
100
72
28

Kosmetikk og kroppspleieprodukter
Bivirkningsregisteret ble opprettet i 2008, og siden starten er det registrert 114
bivirkningsmeldinger. Hovedtyngden av meldingene rapporteres av
apotekfarmasøyter. Omtrent én tredjedel av meldingene gjaldt bivirkninger som
eksem og ødem. FHI leverer egen rappport i 2011.
Kosmetikk faller under EU-kommisjonens rapporteringssystem for alle forbrukerprodukter (RAPEX), hvor farlige produkter rapporteres. Det var i 2010 en svak
nedgang i antall meldinger mottatt av Mattilsynet; 70 meldinger mot 85 i 2009. Ett
produkt ble funnet på det norske markedet.
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Antall tilfeller med innsendt matvareprøve er angitt, sammen med en oversikt over de tilfellene
Mattilsynet (MT) har hatt grunn til å følge opp ovenfor aktuelle virksomheter.
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Næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
Det er godkjennings- og meldepliktordninger for flere av produktene i grupperingen
”næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov”. De fleste søknadene gjelder
berikning av sportsprodukter og VLCD-produkter. I 2010 ble det åpnet for å berike
sportsprodukter med vitaminer og mineraler i mengder som tilsvarer nivåer gitt i
berikningsmodellen. Det gis også tillatelser til berikning med aminosyrer. Det er ikke
lenger nødvendig å søke om tillatelse til å benytte stoffer som for kreatin, karnitin og
BCAA i sportsprodukter.
Antallet søknader er relativt stabilt, med en liten økning for sportsprodukter. Dette
skyldes trolig åpningen for å tilsette aminosyrer i produktene.
Bivirkningsmeldinger for kosttilskudd
Mattilsynet mottar årlig bivirkningsrapporter om kosttilskudd fra RELIS (REgionale
Legemiddel-Informasjons-Sentre). Forbrukere kan melde mistanke om bivirkninger
av et kosttilskudd til fastlege eller apotek. I 2010 mottok RELIS 30
bivirkningsmeldinger om kosttilskudd (inklusiv ett naturlegemiddel), hvorav 12 av
meldingene var alvorlige (alle meldingene gjaldt forskjellige produkter).
Kosttilskuddene var i alle tilfellene tatt sammen med medisiner eller andre
kosttilskudd. Mattilsynet følger opp meldingene.
RASFF
Det ble i 2010 sendt ut totalt 8582 meldinger via det europeiske meldesystemet The
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Av disse var 3 358 nye hendelser.
Få av meldingene gjaldt mat og fôr. 33 meldinger krevde oppfølging i Norge. Norge
notifiserte 24 meldinger til RASFF der de fleste (7) var knyttet til mikrobiologiske
funn.
Tabell 39

Antall sendte meldinger om påvist helsefare i matvarer i det norske marked i RASFF

RASFF-meldinger notifisert fra Norge
RASFF-meldinger fulgt opp i Norge
RASFF-meldinger om nye hendelser/funn
Totalt antall RASFF-meldinger
Brudd på Salmonellagarantien (ikke RASFF)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

110

59

71

50

14

7 354
8

7 074
3

31
36
3 281
8 089
2

24
33
3 358
8 582
1

3 Fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
3.1 Plantehelse
Status for plantehelse i Norge er god sammenlignet med mange andre europeiske
land. Få skadegjørere som den europeiske plantehelseorganisasjonen EPPO har
anbefalt sine medlemsland å ta forholdsregler mot, har etablert seg i Norge. Det har i
årenes løp lyktes å utrydde introduksjoner av flere skadegjørere, og det har lyktes å
begrense utbredelsen av andre skadegjørere.
Mattilsynet har sett nærmere på risikobildet knyttet til plantehelse. Det er trolig størst
endringer i truslene mot skog og landskap:
Globalisering har medført at nye skadegjørere (”emerging risks”) spres raskere til
nye områder. EU har de siste årene bl.a. hatt en rekke nye problemer på løvtrær.
Mer mangfoldige og varierende handelsmønstre øker faren for at skadegjørere
kan introduseres som blindpassasjerer med ulike typer produkter.
Klimaendringer gjør økologiske økosystemer mer sårbare, og vil kunne påvirke
både skadegjøreres muligheter for etablering og deres skadepotensial.
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Det tar normalt lengre tid å avdekke og diagnostisere eventuelle nyetableringer
av skadegjørere i skog og landskap enn i jord- og hagebrukskulturer. Når nye
skadegjørere måtte bli avdekket i skog og landskap, kan det allerede være for
sent å sette inn tiltak for å utrydde eller begrense smittespredning.
Eventuelle plantehelseproblemer knyttet til skogbruket eller vill vegetasjon kan
medføre kostnader til bekjemping/utryddelse i en helt annen størrelsesorden enn
de problemene man har hatt så langt. EUs kostnader til bekjemping/utryddelse av
skadegjørere har eksplodert som følge av problemer med furuvednematode.
Tabell 40

Utviklingen av lokaliteter i Norge med funn av karanteneskadegjørere 2004-2010

Skadegjører
Frukt og bær:
Sharkavirus (plommer)
Heksekost (epler)
Rød marg (jordbær)
Rød rotråte (bringebær)
Rødbandsjuke
Jordbærsvartflekk
Grøntanlegg:
Phytophthora ramorum
Veksthus:
Hvit krysantemumrust
Fusarium foetens
Pepinomosaikkvirus
Tospovirus
Søramerikansk minérflue
Chrysanthemum stunt viroid
Xanthomonas axonopodis pv.
Poinsettiicola
Pelargoniumrust
Poteter:
Gul potetcystenematode
Hvit potetcystenematode
Lys potetringråte
Sum

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0
0
0
3

9
0
0
6

14
1
1
3

12
0
1
2

11
0
5
4

7
1
3
4

14

1

1

5

4

0

3
19
1
2
1
0

29

38

39

38

37

19

20

5
0
1
2
2

7
0
0
1
0

1
2
0
0
0

0
4
0
2
3

1
1
0
0
5

0
1
0
4
1

0
0
1
2
0
2

1

1
2

2
8
22

6
5
9

4
1
4

2
2
13

3
0
21

3
0
0

48
2
0

88

82

71

84*

92*

45*

104

* Justerte tall som følge av at rotstokkråte er tatt ut av tabell

Mattilsynet har de siste årene vært bekymret for at skadegjøreren furuvednematode
skulle etablerer seg i Norge. Siden 2000 er det analysert ca 4000 prøver fra trær med
aktivitet av insektet Monochamus som kan spre nematoden. Alle prøver har vært
negative.
Det har vært begrenset ny spredning av sykdommen pærebrann i 2010. Pærebrann
ble i fjor påvist i to nye kommuner i Rogaland, alle planter med angrep ble destruert.
Det ble gjennomført rydding på 2 348 eiendommer. Arbeidet med å rydde en
vernesone rundt aktuelle produksjons- og utsalgssteder ble også gitt høy prioritet i de
mest utsatte områdene i 2010.
Rød marg i jordbær ble påvist på ett nytt produksjonssted i 2010, og er påvist på til
sammen 22 produksjonssteder fordelt på 5 geografiske områder; Hedmark, Agder,
Hordaland/Rogaland, Vestfold og Møre og Romsdal.
Nye patogene arter innen slekten Phytophthora er under omfattende spredning i
Europa, og noen av disse kan være en betydelig trussel for skog og kulturlandskap.
Phytophthora ramorum på rhododendron er fortsatt et problem.
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I forbindelse med et pågående kartleggingsprogram har det vært en sterk økning i
antall påvisninger av hvit potetcystenematode (PCN). Dette var forventet. Ny
forvaltningspraksis er besluttet og innarbeides.
Plantesykdommen heksekost på eple ble i 2010 påvist i økende omfang i viktige
fruktdistrikter som Indre Sogn og Hardanger. Felling av smittede trær er pålagt.
Mattilsynet arbeider med ny forvaltningspraksis.
Rødbandsjuke (Mycosphaerella pini) er en karanteneskadegjører som angriper og
dreper barnåler hos furu og enkelte andre nåletrær. Soppen er påvist i mange
europeiske land, og på frammarsj. Soppen ble for første gang påvist i Norge i 2010,
og er til nå registrert i fylkene Troms, Hedmark og Buskerud. Angrep kan føre til store
produksjonstap for skogbruk, planteskoler og juletreprodusenter.
I Rogaland ble Pseudomonas syringae pv. aesculi på hestekastanje påvist for første
gang i Norge i fjor. Bakterien er aggressiv, sprer seg raskt og har de siste årene
infisert tusenvis av hestekastanjetrær i Europa. Erfaringer fra andre land viser at den
er svært vanskelig å bekjempe, og ingen land har så langt regulert skadegjøreren
eller gjennomført bekjemping i offentlig regi. Mattilsynet har gitt råd om ikke å
importere og plante nye trær av hestekastanje.
Bakteriesykdommen Xanthomonas axonopodis pv. poinsettiicola ble i 2010 for første
gang påvist på julestjerne i Norge. Julestjerne er en stor kultur i norsk
potteplanteproduksjon, og sykdommen medfører stor økonomisk skade.

3.2 Fiskehelse
Det ble registrert mer lus i norske oppdrettsanlegg i både 2009 og 2010 enn på flere
år. Lakselussituasjonen ble forverret på grunn av resistensutvikling, men det er
geografisk variabel resistens. Det ble generelt observert økende grad av nedsatt
følsomhet/resistens mot de lakselusmidlene som har vært brukt de siste ti årene og
som fram til nå har vært svært effektive. Det var problematisk å gjennomføre
vellykkede koordinerte avlusninger i enkelte regioner. Tiltakene var likevel
tilstrekkelige til at en stor del av villlakssmolten unngikk det største infeksjonspresset
langs store deler av kysten. Det er imidlertid fortsatt høyt infeksjonspress på sjøørret.
Situasjonen for laksesmolten kan fort bli like alvorlig som på slutten av 1990-tallet, og
som for sjøørreten i år. Dette kan skje dersom vi igjen får høyere sjøtemperaturer om
vinteren og våren, eller dersom lusemidlene fortsetter å miste sin effektivitet.
Fiskesykdommer forårsaket store tap og problemer også i 2010. Sykdommer utgjør
også et betydelig velferdsproblem i lakseoppdretten. Det ble i 2010 påvist to sykdommer (infeksiøs lakseanemi og gyrodactylose) som er listeførte i henhold til OIE.
Det faktum at det finnes mange fiskesykdommer uten kjent årsak og at det årlig
oppstår nye sykdomsproblemer, gir spesielle utfordringer.
Tabell 41

Antall nye tilfeller av liste 2 og liste 3 sykdommer (Kilde: Veterinærinstituttet)

Sykdom
Oppdrettsfisk
(laksefisk):
ILA
VHS
HSMB
PD
Furunkulose
BKD

Sykdomsliste

2004

2005

2006

2007

2008

2
2
2
3
3
3

16
0
54
43
3
1

11
0
83
45
1
2

3
0
94
58
1
1
0

7
3
162
98
2
4
0

16
2
144
108
0
1
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2009 2010

9
0
139
75
0
3

7
0
131
88
0
0

Sykdom
Sykdomsliste
Oppdrettsfisk (marine arter):
Francisellose
3
VNN/VER
3
Viltlevende laksefisk (vassdrag):
Gyrodactylus salaris
3
Furunkulose
3
[1]

settefisk,

[2]

lokaliteter,

[3]

lokaliteter,

[4]

2004

2005

2006

2007

2008

0
0

2
1

6
4
5

11
5]
7

3

14
4

8
1

3
0

2

0
2

0
0

0
0

0
0

2
1

2 kveite og 3 torsk,

[5]

1 kveite og

[6]

2009 2010

torsk

I løpet av 2010 ble det påvist utbrudd av infeksiøs lakseanemi (ILA) på syv
forskjellige lokaliteter med laks i Norge, mot ti lokaliteter i 2009. Tre av utbruddene
var i det gamle problemområdet i Midt- og Sør-Troms, ett i Nord-Troms, ett i
Finnmark og to i Nordland. For første gang i Norge er vaksine mot ILA-viruset
benyttet i et begrenset område i Astafjorden, det tidligere nevnte kjerneområdet for
ILA i Sør-Troms. I 2010 var det i dette området ILA-utbrudd på halvparten (tre av
seks) av lokalitetene med ILA-vaksinert fisk.
Oppdrettsanlegg i Norge undersøkes for viral hemoragisk septikemi (VHS)- og
infeksiøs hematopoetisk nekrose (IHN)-virus i regi av et nasjonalt risikobasert overvåkningsprogram. I 2010 ble det ikke påvist VHS-smitte i norske oppdrettsanlegg.
Det ble i 2010 registrert nye pancreas disease (PD)-utbrudd på 88 lokaliteter, alle på
Vestlandet sør for Hustadvika i Møre og Romsdal. Dette er en økning fra 2009, da
det ble registrert 75 utbrudd. Økningen har særlig vært stor i Rogaland, men uten at
en har funnet lokale årsaker. Det er imidlertid svært gledelig at det i 2010 ikke ble
registrert utbrudd nord for Hustadvika som er et værhardt område uten oppdrett. Det
er håp om at dette havområdet kan fungere som geografisk barriere mot spredning
nordover.
Hjertelidelsen hjerte– og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) har i de siste årene
utviklet seg til å bli en svært utbredt sykdom, og i 2010 ble det rapportert om hele
131 utbrudd. I enkelte regioner fikk over 90 prosent av lokalitetene påvist
sykdommen. Mesteparten av utbruddene i 2010 hadde moderat til lav dødelighet.
En alvorlig konsekvens av HSMB -infeksjon er at fisken tåler mindre håndtering,
noe som kan skape store utfordringer i forbindelse med lusebekjempelse og
andre driftstiltak. Man har lenge antatt at HSMB har vært forårsaket av et virus,
men i 2010 ble sykdommen koplet til et nytt reovirus, foreløpig kalt PRV, hvor
hele genomet nå er kartlagt. PRV ser ut til å være et relativt vanlig virus som
finnes både hos frisk oppdrettsfisk og i mindre mengder hos villaks og
regnbueørret. Virusmengden ser derimot ut til å være signifikant høyere (opp mot
10 000 000 ganger) i HSMB-syk fisk enn hos frisk fisk.
Kardiomyopati (‘hjertesprekk’ eller CMS) har vært kjent i Norge i over 20 år, men
årsaken har vært ukjent. CMS kan skape store problemer under håndtering av
fisk i forbindelse med avlusing og slakt. Den akkumulerte dødeligheten
overskrider sjelden 20 prosent, men CMS kan gi betydelige økonomiske tap
ettersom det ofte er den store, slakteklare fisken som rammes. I 2010 ble det
rapportert om 53 utbrudd, til dels med høy dødelighet. Årsaken til CMS var inntil
nylig ukjent, men man mistenker at sykdommen forårsakes av et virus og
mistanken er styrket etter smitteforsøk. I 2010 ble et nytt virus beskrevet av
uavhengige miljøer ved Norges Veterinærhøyskole og VI. Det nye viruset, Piscine
myocarditis-virus (PMCV), ser ut til å være kausalt assosiert med CMS.
Av bakterielle sykdommer ble det registrert uvanlig store tap på grunn av infeksjon
med bakterien Pseudomonas fluorescens i flere settefiskanlegg, spesielt i forbindelse
med vaksinering og sjøsetting.
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Det ble i 2010 ikke påvist smitte med Renibacterium salmoninarum (BKD) i
forbindelse med kommersiell oppdrett av laksefisk.
Totalt ble ca. 3500 laks fra 105 elver og ca. 2600 laks og regnbueørret fra til sammen
80 oppdrettslokaliteter undersøkt i det nasjonale overvåkingsprogrammet for
Gyrodactylus salaris i 2010. Det ble påvist G. salaris i to nye lokaliteter i Nordland.
Påvisningene ble gjort i utredningsundersøkelser (UR) gjennomført i forbindelse med
planlegging av behandling.

3.3 Dyrehelse
Smittesituasjonen i norske husdyrpopulasjoner er gunstig sammenlignet med de
fleste europeiske land. Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) har listeført mer enn
100 rapportpliktige infeksjonssjukdommer, og av disse er færre enn 10 blitt funnet i
Norge de siste 10 årene. Tabellen under viser utviklingen i antall nye tilfeller av A- og
B-sjukdom for perioden 2006-2010.
Tabell 42

Dyreart

Antall nye tilfeller av A- og B-sykdom (Kilde: Veterinærinstituttet)

Sjukdom/agens

2006

2007

2008

2009

2010

4
1
(hobby)
0

0
1
(hobby)
0

0
3
1
1
2*
2
0
0
5
10
0
13
1
0
0
13 (14)
0

A

Storfe
Fjørfe,
høns

Storfe

Svin

Sau

Geit

Hest
Pelsdyr
Fjørfe,
høns

Kalkun
Hare

Blåtunge
ILT

0
0

0
0

0
0

Fugleinfluensa
lavpatogen
B
BVD
Salmonella
Paratuberkulose
Ringorm
Influensa hos svin
Salmonella
Nekrotiserende enteritt
Skrapesjuke klassisk
Skrapesjuke Nor98
Salmonella diarizonae
Paratuberkulose
Fotråte
Paratuberkulose
Fotråte
Skrapesjuke Nor98
Kverke
Salmonella
Reveskabb
IB

0

0

1
(hobby)

0
1
0
5
0
0
0
1
7
22
0

0
6
0
6
0
2
0
0
9
13
1

6

4

1
29
4
7
6

0
32
2
2
0

0
1
0
4
0
0
1
0
6
13
1
367**
2
3**
0
28
2
2
2

0
1
0
0
91
0
2
1
12
5
0
50
1
0
0
7 (11)
1
1
0

Mycoplasma

0

0

0

Salmonella
Hønsekolera
Tularemi

0
1
0

1
0
0

1
(hobby)
0
1
5

2
(hobby)
0

1
0
2

2
0
9

*

To nyinfiserte besetninger verifisert ved PCR. Resultatene fra OK-programmet for spesifikke
virusinfeksjoner hos svin i 2010 viste at grisene i 41 % av besetningene hadde antistoffer mot
pandemisk influensa A H1N1 09 virus.
** Tallene fra 2008 omfatter tilfeller av både moderate og alvorlig fotråte samt en del besetninger uten
kliniske sjukdomstegn.
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Influensa A (H1N1) 09v ble i 2009 diagnostisert i et betydelig antall svinebesetninger.
De kliniske symptomene var moderate. Per 31.08.2010 var rundt 40 prosent av
besetningene serologisk positive, men få besetninger viste seg å være nysmittet i
2010. Erfaringen fra undersøkelsene i 2010 indikerer at smitten forholdsvis raskt
stoppet å sirkulere i smittede besetninger.
Blåtungevirus ble i 2009 påvist i fire storfebesetninger i Agder. Serologiske
undersøkelser av tankmjølk utgjorde den viktigste parameteren i overvåkningsprogrammet for 2010. Alle mjølkebesetninger (3809) i restriksjonssonen og en
definert frisone ble jevnlig testet i den vektoraktive perioden. Blodprøver fra 564
kjøttfebesetninger ble serologisk testet for antistoffer mot blåtungevirus. Blodprøver
fra ca. 800 sau i 48 besetninger ble undersøkt. Det er i 2010 ikke påvist nye smittede
besetninger eller sirkulasjon av virus.
Forekomsten av humanpatogene Salmonella blant norske husdyr er eksepsjonelt lav i
EU-sammenheng, og smitte til mennesker fra norskproduserte kjøtt og kjøttprodukter
er derfor uvanlig. Resultatene fra 15 års aktiv overvåking viser at norske storfe, svin
og fjørfe kun sporadisk er smittet med Salmonella sp. Siden 1995 er det ikke
registrert noen forbindelse mellom påvisninger av Salmonella sp fra norskprodusert
ferskt kjøtt og humane tilfeller av salmonellose. De siste årene er det registrert en viss
økning i antall diagnostiserte storfebesetninger med klinisk salmonellose. De
pågående strukturendringene i mjølkefepopulasjonen, med et stigende antall store
enheter i løsdrift, kan representere en utfordring ved utbrudd av salmonellose og
andre smittsomme sjukdommer i slike besetninger. I 2010 er det påvist:
S. Bovismorbifikans i tre storfebesetninger, henholdsvis på Hadeland, i Rogaland
og i Hordaland, og hos en slaktegris i en besetning i Hordaland.
Multiresistent Salmonella Typhimurium (4,12:i: 1,2) hos gris fra en besetning i
Rogaland.
Salmonella Senftenberg hos slaktekylling fra en besetning i Hedmark
Salmonella Brandenburg i en prøve fra en besetning med slaktekylling i NordTrøndelag.
I noen områder av landet er Salmonella diarizonae forholdsvis vanlig forekommende
hos sau. Denne salmonellavarianten har kun marginal interesse som årsak til
infeksjoner hos menneske.
Paratuberkulose er en kronisk tarminfeksjon hos drøvtyggere, og forekommer over
hele verden. Forekomsten av infeksjon med Mycobacterium avium subsp. Paratuberculosis (MAP) i norske storfe- og sauepopulasjoner vurderes i dag som meget
lav. Infeksjon med MAP er endemisk forekommende hos geit i seks fylker hvor
vaksinasjon har vært gjennomført i lengre tid. De seinere år er overvåkingen paratuberkulose i storfe og sau redusert. Det er blitt vurdert som viktigere å prioritere
overvåking av geitepopulasjonen i forbindelse med det pågående bekjempelsesprogrammet som gjøres i regi av ”Prosjekt Friskere geiter”. I 2010 ble paratuberkulose påvist hos ei ku i en mjølkefebesetning i Sogn og Fjordane.
På begynnelsen av 1990-tallet ble det påvist antistoff mot Bovin virusdiaré (BVD) i
tankmjølk fra 30 prosent av mjølkekubesetningene i landet. I perioden 1992 - 2006
ble BVD utryddet fra storfepopulasjonen, og Norge var det første landet som klarte å
gjennomføre en slik sanering.
Coxiella burnetii som forårsaker Q-feber hos dyr og mennesker er vidt utbredt i store
deler av verden. I Nederland er mer enn 3000 mennesker registrert syke av Q-feber
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de siste to årene, og det er blant annet gjennomført nedslakting av mer enn 40 000
drektige mjølkegeiter. I Danmark er Q-feber vidt utbredt hos storfe. I løpet av
2008/2009 undersøkte man tankmjølk i hele Sverige, og nærmere 8,5 prosent av
gårdene testet positivt for antistoff mot C. burnetii. Høsten 2010 ble tankmjølkprøver
fra ca. 3300 storfebesetninger i ti fylker i Sør-Norge undersøkt for antistoffer mot C.
burnetii. Alle prøvene som er ferdig undersøkt, var negative.
Siden år 2000 er mer enn 195 000 storfe undersøkt for BSE, som kan forårsake
kugalskap. Alle prøvene har vært negative. Norge og Island er de eneste landene i
Europa hvor BSE ikke har vært påvist.
I 2010 ble det påvist fem tilfeller av skrapesjuke Nor98 gjennom overvåkings- og
kontrollprogrammet for skrapesjuke hos sau og geit. Ett av de påviste tilfellene var ei
selvdød søye, mens de fire øvrige tilfellene var søyer som var sendt til slakt. En av
disse kom fra en flokk hvor det også var påvist skrapesjuke Nor98 i 2009.
Fotråte er en smittsom sjukdom som kan ha store konsekvenser for velferd og
økonomi i saueholdet. De alvorlige symptomene som ble observert i en del
sauebesetninger i 2008 og 2009 er et nytt klinisk bilde i Norge. Prosjektet ”Friske
Føtter” gjennomføres over tre år (2009-2011) i regi av Animalia, sammen med VI,
Mattilsynet og Norsk Sau og Geit. Ved utgangen av 2010 var alvorlig klinisk fotråte
og/eller virulente varianter av fotråtebakterien påvist i 74 besetninger, hvorav 68 i
Rogaland og 6 på Østlandet (Hedmark, Telemark, Buskerud).
Miltbrannsemfysem, også kalt raslesjuke, er en godt kjent sjukdom hos storfe, og
utbredt i hele verden. Kontaminert fôr i form av beitegras eller konservert grovfôr,
særlig fra flomutsatte områder, regnes som viktigste smittekilde. De fleste angrepne
dyr dør en smertefull død innen kort tid. I august var det et uvanlig stort utbrudd av
miltbrannsemfysem på en gård på Hadeland med kombinert drift mjølkeku og kjøttfe.
Utbruddet var i hovedsak begrenset til et større hus hvor det pågikk oppfôring av
oksekalver til slakt. Til sammen rundt 70 oksekalver og ungokser døde i utbruddet.
Miltbrannsemfysem er sannsynligvis en underdiagnostisert og underrapportert
sjukdom med store dyrevelferdsmessige konsekvenser.
Hvert år oppdages det influensa A virus blant villfugl, men kun lavpatogene varianter
er påvist. I løpet av 2010 ble prøver fra 507 ville fugler og fra 2733 fjørfe testet for
antistoffer mot influensa A virus. Alle prøvene fra fjørfe var negative, mens det ble
påvist lavpatogene H5 i 21 prøver fra villfugl.
Svinedysenteri forårsakes av infeksjon med Brachyspira hyodysenteriae. I 2010 ble
766 prøver fra 22 besetninger testet for svinedysenteri. Av disse var to prøver fra to
besetninger positive. Antall positive besetninger har sunket, og indikerer at det for
tiden er god kontroll med denne svært tapsbringende lidelsen.
Mattilsynet har gjennomført vaksinasjonsprogrammet for rabies av alle hunder på
Svalbard i samarbeid med Sysselmannen. Beredskapsplanen for rabies ble
oppdatert i desember 2010.
I august 2010 ble sjukdommen åpen yngelråte påvist hos bier i Norge for første gang
siden 1994. Ved utgangen av året hadde 40 birøktere testet positivt. Sjukdommen
ble påvist i store deler av Aust-Agder fylke, og senere også i Vest-Agder, Hedmark
og Telemark.
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3.4 Smittestoffer og fremmedstoffer i fôrvare
Det er i 2010 påvist Salmonella i en fôrprøve, men ingen overskridelser vedrørende
fremmedstoffer.
Tabell 43

Antall påvisninger av smittestoffer/fremmedstoffer og GM i fiskefôr i forhold til antall prøver.

Smitte-/fremmedstoff

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Salmonella i fôrblanding
6
Dioksin

0/619
0/77

0/627
7
2/101

0/641
8
3/80

1/183
10
0/30

0/25

10

1/23
11
0/44

As
Hg
Cd
Genmodifisert materiale

11/40
1/40
0/40
0/16

2/23
2/23
4/61
0/17

4/102
4/107
0/106
0/33

1/227
9
0/50
10
0/50
0/83
0/83
0/83
1/40

1/25
0/25
0/25

0/39
0/39
0/39

1/21
2/21
0/21
0/12

6

PCDD + PCDF
i fiskeolje
8
i fiskeolje
9
PCDD + PCDF
10
PCDD + PCDF + dl-PCB
11
Fullfôr og fôringredienser
7

Tabell 44

Antall prøver med påvisning, eller påvist over grenseverdien av smittestoffer/fremmedstoffer i
dyrefôr, i forhold til antall prøver analysert.

Parameter

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Salmonella i
formidler og blandinger
Prosessprøver,
salmonella
Dioksiner - PCB

0/ 191

1* / 272

0 / 284

0 / 216

0 / 301

0 / 100

Data ikke
tilgjengelig
0 / 40

0 / 112

1 / 222

0 / 211

0 / 251

0 / 155

0 / 28

0 / 34

0 / 11

0 / 14

-

Bly Pb
Kvikksølv Hg
Kadmium Cd
Arsen

3 / 182
0 / 210
19 / 182**
4 / 210

0 / 222
1 / 246
0 / 222
5 / 246

1 / 359
0 / 384
0 / 359
6 / 384

0 / 262
0 / 268
0 / 262
0 / 268

1 / 314
0 / 323
0 / 314
1 / 323

0 / 142
0 / 132
0 / 142
0 / 143

* Griseører til hund
** Konf. ”Kadmiumsaken”, som var i 2005

I tillegg til de uønskede stoffene/produktene nevnt i tabellen, er dyrefôr i flere år
analysert for tilsetningsstoffer med fastsatte grense for maksimalt innhold, rester av
plantevernmidler, trichothecener, krysskontaminering av koksidiostatika, ulovlig bruk
av antibiotika og animalske proteiner/kjøttbeinmel.

4 Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
4.1 Oppdrettsfisk
Tap som følge av at fisk dør under oppdrett er ikke bare et økonomisk problem. Det
er også den viktigste utfordringen når det gjelder velferd i fiskeoppdrettet. Rundt 85
prosent av tapet i oppdrett skyldes dødfisk, inklusive noe fisk utsortert ved slakting,
altså fisk rammet av sykdom eller lidelser.
God helse er imidlertid ikke et bevis på god velferd. Laksefisk stiller store krav til
kjemiske, fysiske og biologiske forhold ved miljøet. Eksempler er fisketetthet,
forurensning, strømforhold, oksygenmetning, saltholdighet, pH, temperatur og lys.
Suboptimale forhold øker risikoen for stress, som igjen kan føre til redusert tilvekst,
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ulike former for sykdom og i verste fall økt dødelighet. Intensiteten i produksjonen er
spesielt høy i settefiskanleggene der vannforbruket er redusert i de senere år, og
produksjonen opprettholdes ved økt tilsetting av oksygen. Høy dødelighet, både i
ferskvannsfasen og i den første tiden etter utsett i sjø, og forekomst av deformiteter,
synes å ha sammenheng med intensitet i produksjonen.
Tettheten i en merd har betydning for muligheten for fri bevegelse i vannet. Det
finnes lite kunnskap om normal adferd hos oppdrettsfisk. Det er en generell vurdering
at laksefisk i oppdrett har tilstrekkelig frihet til å bevege seg fritt i de merdsystemer
som benyttes i Norge.
Flytting av fisk medfører stress for fisken. Transport over lengre distanser, både av
settefisk og slakteferdig fisk, skjer for det meste med brønnbåt. Velferd i forbindelse
med slakting dreier seg først og fremst om bedøvningsmetoder.

4.2 Husdyr
Generelt sett er dyrevelferden for norske produksjonsdyr god sammenliknet med
situasjonen i mange andre land, spesielt når det gjelder alvorlige, smittsomme
sjukdommer.
Storfe
Nye fjøs har løsdrift, slik at en synkende andel av melkekyrne holdes på båsfjøs.
Løsdrift gir kyrne mulighet for bevegelse og sosial atferd. Mange større fjøs
installerer mjølkerobot, slik at kyrne kan la seg mjølke flere ganger om dagen. I
løsdriftfjøs er det imidlertid påvist høy forekomst av halthet og klauvproblemer. Disse
forholdene er ofte både smertefulle og langvarige, og gir redusert velferd. I
mjølkeproduksjonen fratas fortsatt de fleste dyr muligheten til å utøve sterkt motivert
atferd, som diing og morsomsorg.
Kalvenes behov er et forsømt kapittel i mange nye fjøs. De utsettes ofte for ugunstig
miljø, holdes sosialt isolert fra andre og er det eneste husdyret som fôres restriktivt i
speddyrperioden. Sjukdomsforekomst og dødelighet hos kalv er høyere i større
besetninger enn i små.
Småfe
Tapssituasjonen på beite er et vesentlig velferdsproblem, der flere av årsakene (bl.a.
sjukdommer og rovvilt) påfører dyrene langvarig lidelse. Alvorlig, klinisk fotråte er en
smertefull sjukdom, og den er påvist i mange besetninger, de fleste i Rogaland. Det
settes i verk sanering og andre tiltak i besetninger med alvorlig fotråte.
Hos geiter har dårlig helse vært et betydelig velferdsproblem. Friskere geiterprosjektet har bidratt til en sunnere geitepopulasjon. Ved utgangen av 2010 var 256
av 384 mjølkegeitbesetninger som hadde levering i 2010 sanert, i gang med
sanering eller påmeldt til sanering i regi av prosjektet. Dette utgjør 66,7 prosent av
produsentene (som står for 72,9 prosent av geitemjølkproduksjonen). Det er et etisk
dilemma at mange kje avlives kort tid etter fødsel.
Gris
Til tross for at næringen i 2004 igangsatte tiltak for å redusere forekomsten av bogsår
hos lakterende purker, har forekomsten økt. Spedgristapet er fortsatt for høyt.
Halebiting er et stort velferdsproblem for affiserte griser, og sees hos cirka 1-2
prosent av slaktegrisene.
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Fjørfe
Transportdødelighet for fjørfe er en stor velferdsutfordring, og andelen individer som
dør under transport er til dels betydelig høyere enn for andre landdyr.
Slaktekyllingens raske tilvekst gir helsemessige og velferdsmessige
problemer. Den voldsomme appetitten hos moderne fjørfe av kjøttraser gir også store
velferdsproblemer hos avlsdyrene som må fôres meget restriktivt for å unngå
funksjonsproblemer. Dyrene lever med konstant sultfølelse.
Om ett år vil de tradisjonelle burene for verpehøns være forbudt, og dette vil være en
velferdsgevinst. Imidlertid kan dårlig luftkvalitet i systemer med strø bli et økende
velferdsproblem.
Pelsdyr
Frivillige organisasjoner har gjentatte ganger gått ut i offentligheten med bilder som
viser uakseptable forhold. Vi har sett bilder av dyr med gamle skader som er så
alvorlige at dyrene helt åpenbart burde vært avlivet på et tidligere tidspunkt. Høsten
2010 var ikke dokumentasjonen organisasjonene la fram slik at Mattilsynet hadde
noen forutsetning for å vurdere hvor representative disse bildene var. I vår oppfølging
fant vi kritikkmessige forhold i enkelte tilfeller, men ikke av det omfanget som ble
tegnet i media. Vårt generelle inntrykk er ikke at det til stadighet begås grove brudd
på regelverket i alle pelsdyrfarmene. Samtidig er hvert tilfellen hvor dyreeier ikke tar
sitt ansvar for dyrevelferden på alvor et tilfelle for mye.. Alle dyreeiere må derfor ha
rutiner som ivaretar dyrevelferden for det enkelte dyr.
Mattilsynet bruker mye ressurser på tilsyn med pelsdyr. Det har aldri tidligere vært
ført så mye tilsyn med pelsdyrnæringen som i de to siste årene. Vi mener derfor at vi
har en god oversikt over næringen.
For å sikre oss at bildet Mattilsynet har av situasjonen er reelt, skal vi i langt større
grad enn tidligere gjennomføre våre tilsyn gjennomføres uten at de varsles på
forhånd.
Hest
Mange hester holdes i enkeltboks innendørs og alene i liten luftegård når de er
utendørs. Aktiviseringsmulighetene er små, og lite grovfôr, stress og kjedsomhet kan
føre til magesår og stereotypisk atferd. Forekomsten av miljøbetingede lidelser, eller
- produksjonsbetingede lidelser er høy. Mange trav- og galopp hester lever et kort liv
dersom de ikke tidlig viser gode løpsprestasjoner. Lavt kunnskapsnivå hos mange
hesteeiere utgjør en velferdsrisiko.
Familiedyr
Hunde- og kattepopulasjonen er generelt frisk, med få alvorlige, smittsomme sykdommer. Mange plagsomme helseproblemer er imidlertid assosiert med rase, som
allergier, hudfoldinfeksjoner, ørebetennelse, øyeproblemer, bevegelsesvansker mv.
Hunder er sosiale dyr som trives best som medlem i en flokk, og egner seg derfor
godt som familiedyr. Imidlertid blir mange hunder holdt i ensomhet store deler av
dagen. Lite mosjon og fedme er et økende problem.
Lavt kunnskapsnivå hos eiere kan være en risikofaktor for dyrevelferden, ikke minst
for små familiedyr som kaniner, smågnagere og stuefugler.
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Tamrein
Antallet tamrein i Finnmark har gjennom mange år vært for høyt i forhold til beiteressursene, og dyras slaktevekt har de siste årene sunket på grunn av dårlig
næringstilgang. Dette fører til avmagring og økt dødelighet. Magre dyr tåler dårlig
perioder med liten fôrtilgang på grunn av snø- og isdekke eller andre ugunstige
klimatiske forhold. Magre dyr er mer utsatt for sjukdom og er også et lett bytte for
rovvilt. Problemene ble vinteren 2010/2011 svært alvorlige. Tilgangen på innhøstet
fôr var dessuten minimal, og det ble stans i slaktingen på grunn av fylte fryselagre og
lav kjøttomsetning. Et overbeitet lavdekke kan trenge tiår ”i ro” før det restitueres.
Meldinger om at det områdevis var dårlig ernæringsstatus for rein, samt Mattilsynets
egne observasjoner i kjøttkontrollen, vakte bekymring høsten 2010.
Vilt
Et stort antall hjortevilt blir hvert år påkjørt av biler og tog. Mange av dyra dør ikke
umiddelbart og lider derfor. På grunn av trafikksikkerhet blir mange veistrekninger
utstyrt med midtdelere, men det er viktig at disse utformes slik at også mindre dyr
klarer å passere.
Flere steder på Vestlandet er hjortebestandene de siste årene blitt svært tette. Dette,
i kombinasjon med harde vintre, har lokalt medført stor vinterdødelighet knyttet til
regulær sult.
Det har tradisjonelt vært en relativt begrenset jakttid for hjort om høsten, men mange
kommuner har utvidet perioden. Utvidet jakttid betyr en forlenget periode hvor viltet
forstyrres av jegere. Dette kan ha betydning for hvor mye ro dyret får på beite, hvor
det legger opp kroppsreserver for vinteren. Jakt som omfatter brunsttiden kan ha
betydning for dyras sjanse til å bli paret på første brunst. Sen paring resulterer i flere
sentfødte kalver neste år, som igjen har høyere dødelighet påfølgende vinter.
Oljeutslipp til vann kan medføre at mange vannlevende fugler blir tilsølte og utsettes
for store lidelser. Rehabilitering av oljeskadde fugler er svært ressurskrevende og er
forbundet med betydelige dyrevelferdsmessige utfordringer.

4.3 Dødelighet under transport
Tabell 45

Antall og andel dyr som dør under transport og oppstalling på slakteri

2008
Antall
Dyr unntatt fjørfé
Totalt
Storfé
Småfé
Svin
Hest
Reinsdyr
Fjørfé
Slaktekylling
Kalkun
Høner
Annet fjørfé

2009
%

Antall

2010
%

Antall

%

625
16
186
371
0
55

0,03
0,01
0,02
0,03
0
0,08

612
6
181
415
0
10

0,03
0,03
0,02
0,04
0
0,04

1007
15
259
614
0
119

0,03
0,01
0,02
0,04
0
0,18

96 984
604
4 081
1 234

0,16
0,14
0,42
0,57

-

-

99281
1496
2759
-

0,16
0,13
0,52
-
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4.4 Dyr som dør eller lider
Tabell 46

Antall tilfeller og antall dyr som er alvorlig underfôret, avmagret og/eller vanstelt

Antall tilfeller landdyr
Antall landdyr døde
Antall landdyr avlivet

2006

2007

2008

2009

2010

25
417

25
568

10
525

9
159

11
509
6 059

Av 509 døde dyr, var 471 slaktekylling og 28 produksjonsdyr. Av de avlivede dyrene
var 6 000 slaktekylling og 59 øvrige produksjonsdyr. Seks hendelser pga. vanstell er
også rapportert, men dette er i grenseland for hva som tas med i oversikten.
Tabellen nedenfor viser utviklingen i produksjonstap i matfiskanlegg.
Tabell 47

Produksjonstap i prosent i matfiskanlegg laks (Kilde: Gullestadutvalget feb. 2011)

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Produksjonstap %

15,0

19,1

22,1

21,4

17,4

16,9

19,9

21,7

22,7

20,7

4.5 Forsøksdyr
Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall dyr brukt i forsøk i de senere år.
Tabell 48

Antall dyr brukt i forsøk

2005

2006

2007

2008

2009

Forsøksdyr totalt
322 790 1 000 426
Forsøksdyr - fisk
267 375
944 874
Forsøksdyr utenom fisk 55 415
55 552
Dyr brukt i
6 342
smertevoldende forsøk
Antall søknader om
forsøk med dyr totalt
Søknader om feltforsøk
Søknader om forsøk i
forsøksdyravd.

2004

724 093
670 235
53 858

3 461 864
3 400 694
61 170

1 921 952
1 865 090
56 862

1 788 173
1 730 594
57 579

5 770

12 691

27 575

70 952

574

711

161

72

114

96

502

597

65

Kilde: Forsøksdyrutvalgets årsrapport. Rapporten publiseres1. juni, så tall for 2010 er ikke klare.

4.6 Konflikten rovvilt – beitedyr
For beiteåret 2010 er det registrert store tap som følge av rovdyrskader. For sau er
tapene omtrent på samme nivå som i 2009. Tapstall for tamrein økte fra 11 prosent i
2004 til 31 prosent i 2009, m.a.o. nesten er tredobling. For tamrein er tapene for
2010 ennå ikke avklart ettersom gjeldende beitesesong går fra 1.4 – 31.3 og
rapporteringen av tap først skjer etter dette. Det vises til Direktoratet for
naturforvaltnings tall i Rovviltportalen.
I desember 2010 ble rapport fra nasjonalt tilsynsprosjekt for velferd for beitedyr sluttført. Denne rapporten gir en oversikt over forskjellige tapsårsaker i spesielt utsatte
områder i store deler av landet. Prosjektet omfattet 8 av 19 fylker. Rogaland, med 2025 prosent av norsk sau og et betydelig antall sau på utmarksbeite, var ikke med i
prosjektet. Rapporten viser følgende variasjon i tapsårsaker, lavest–høyest (ca.-tall):
Rovvilt: 20 prosent (Sogn og Fjordane) - 90 prosent (Nord-Trøndelag)
Rev/hund: 2 prosent (Nord-Trøndelag, Hedmark) – 20 prosent (Sogn og
Fjordane)
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Sykdom: 2 prosent (Nord-Trøndelag) – 50 prosent (Sogn og Fjordane)
Annet: 2 prosent (Nord-Trøndelag) – 20 prosent (Hordaland)
Tabell 49

Tap av dyr på beite

18

2004
Antall sau på beite:
Antall sau tapt
19 556
% sau
3,13 %
Antall lam på beite:
Antall lam tapt
73 938
% lam
7,35 %
Antall reinsdyr på beite:
Antall reinsdyr tapt
37 760
% reinsdyr
11 %
Herav antall
17 765
reinkalv

2005

2006

2007

2008

2009

19 596
3,13 %

22 021
3,63 %

20 557
3,71 %

18 804
3,32 %

20 083
3,55 %

78 927
7,79 %

86 070
8,76 %

75 182
8,30 %

71 326
7,73 %

47 444
14 %
25 559

63 844
17 %
45 647

67 115
18 %
47 525

82 978
34 %
56 345

75 264
7,99 %
251 420
78 133
31 %
57 976

2010
574 613
19 282
3,36 %
945 457
76 346
8,08 %
-

5 Fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs
hele matproduksjonskjeden
5.1 Merking
Det er i 2010 fattet 2997 vedtak totalt i næringsmiddelvirksomheter. Det er fattet
109 vedtak med hjemmel i merkeforskriften (3,6 prosent).

5.2 Genmodifiserte produkter
Veterinærinstituttet endret GMO-analysene til screeningbaserte analyser fra og med
1. januar 2010. Tall for analyser for 2010 og foregående år er derfor ikke helt
sammenlignbare. Screeningmetodikken øker sannsynligheten for å avsløre GMO
som ikke er EU-godkjent. På grunnlag av screeningresultatene ble det ikke vurdert
som hensiktsmessig å utføre ARG-analyse på noen prøver i 2010.
Det ble gjort to spesielle funn i 2010:
I løpet av sommeren ble det påvist genmodifisert Bt63 ris i en importert
risblanding. Bt63 ris er ikke godkjent i Norge eller EU. Funnet utløste en RASFFmelding.
I juli ble det påvist omkring 100 prosent genmodifisert RoundupReady soya i et
næringsmiddelprodukt (proteintilskudd). Dette er en GMO som er godkjent i EU,
men ikke i Norge. Produktet var ikke merket, slik at det heller ikke ville oppfylt
EUs regelverk. Produktet var importert fra Canada. Funnet resulterte i vedtak om
omsetningsforbud.

6 Ivareta miljøvennlig produksjon
6.1 Plantevernmidler
Omsetningen av plantevernmidler varierer mye fra år til år, noe som hovedsakelig
skyldes periodevis hamstring som følge av økte avgifter og variasjoner i prisene på
verdensmarkedet.

18

Tall fra SLF og Reindriftsforvaltningen. Reindriftsforvaltningens år går fra april til april så 2009tallene for rein gjelder frem til april 2010.
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Den totale omsetningen av plantevernmidler er ikke redusert siden perioden
1996/1997, men det har vært en dreining mot bruk av preparater/stoffer med lavere
helse- og miljørisiko. Tabellen nedenfor viser omsetningstall og risikoutvikling med
utgangspunkt i egne risikoindikatorer for helse og miljø. Gjennomsnittet av
1996/1997 er satt som et utgangspunkt med 100 prosent.
Tabell 50

Utvikling av miljørisiko i % av 1996/1997-nivå som skyldes bruk av plantevernmidler, samt
omsetning i tonn virksomt stoff

2005 2006
Omsetning (tonn virksomt stoff)
Omsetning i % av 1996/1997
Helserisiko i % av 1996/1997
Miljørisiko i % av 1996/1997

524
72 %
57 %
55 %

720
99 %
79 %
84 %

2007 2008 2009
751
821
103 % 112 %
74 % 90 %
92 % 88 %

2010

581
735
80 % 101 %
64 % 74 %
73 % 57 %

6.2 Økologisk produksjon
Tabell 51

Antall midlertidige tillatelser for bruk av ikke-økologiske ingredienser i økologiske produkter
og antall importer av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler fra ikke-godkjente
tredjestater

Ikke-økologiske ingredienser i økologiske produkter
Import av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler fra
ikke-godkjente tredjeland

2009

2010

7

20

18

21

Det ble påvist rester av plantevernmidler i 4 av 107 kontrollerte prøver av økologiske
produkter; henholdsvis slangeagurk fra Bulgaria, tomat fra Spania, eple fra Argentina
og potet fra Norge.
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