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dette er mattilsynet
Mattilsynets samfunnsoppdrag:
Mattilsynet skal gjennom tilsyn, veiledning, overvåking og kartlegging,
samt regelverksutvikling, arbeide for følgende mål:
sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
f remme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele
matproduksjonskjeden
ivareta miljøvennlig produksjon
Mattilsynet arbeider slik at målene i Matloven og de andre lovene vi
forvalter – dyrevelferdsloven, dyrehelsepersonelloven og kosmetikkloven – samt hensynet til næringsaktørenes verdiskaping, ivaretas på en
balansert måte. Når flere hensyn står mot hverandre, veier hensynet til
trygg mat tyngst.

Slik løser vi samfunnsoppdraget
Mattilsynets fire hovedprosesser beskriver angrepsvinklene
vi bruker for å utføre samfunnsoppdraget vårt:
Innhente kunnskap og analysere tilstand
Utvikle regelverk
Føre tilsyn
Kommunisere og veilede

Rådgivning, design og produksjon: Itera Gazette
Illustrasjon omslag: Itera Gazette/© IStockPhoto
Foto: Mattilsynet, iStockPhoto og Yvonne Holth (side 5)

Nøkkeltall

1 299
52
8

årsverk

distriktskontorer

regionkontorer

Innhente kunnskap
og analysere tilstand
Mattilsynet innhenter kunnskap og ana
lyserer tilstanden innenfor våre tilsyns
områder. God dokumentasjon av status,
og utvikling av tilstanden er viktig for
planlegging av tilsyn og beredskap.
Mattilsynet har overvåknings- og
kartleggingsprogram (OK-program) på
alle våre tilsynsområder. Mange av dem
er knyttet til plikter etter internasjonale
avtaler og norske tilleggsgarantier.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet
(VKM) og sentrale forskningsmiljøer
bidrar med uavhengige vitenskapelige
vurderinger for Mattilsynet.

146 435
146 435 mill. kr. brukt til å innhente kunnskap og
analysere tilstand
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2011

2012

2013

1 186 051

1 207 632

1 223 102

1 316

1 295

1 299

– Distriktskontorer

893

859

856

– Regionkontorer

139

146

145

– Hovedkontoret

284

290

298

6,12 %

5,90 %

5,60 %

bevilgning (1000 KR)

Antall årsverk

Sykefravær

Utvikle regelverk
Mattilsynet utvikler regelverket på vegne
av matdepartementene. Målet er å utvikle
det slik at det blir hensiktsmessig og for
ståelig både for dem regelverket gjelder
og for tilsynets egne inspektører, slik at de
kan utøve et riktig og effektivt tilsyn.
Regelverket på matområdet er i stor
grad harmonisert over landegrensene, og
regelverksutviklingen må derfor ta hensyn
til internasjonale forpliktelser. Mesteparten
av regelverket Mattilsynet forvalter er
EØS-basert. Vårt regelverksarbeid består
derfor mye i å delta i og påvirke regel
verksarbeidet i EU samt å gjennomføre
EØS-regelverk i norsk regelverk. Mattilsynet
utvikler også regelverk utfra nasjonale
behov.

Føre tilsyn
Mattilsynets hovedoppgave er å føre tilsyn
med at regelverket følges slik at målene
om trygg mat, god dyre- og plantehelse
og god velferd for dyr og fisk oppnås. Vår
nærhet til virksomhetene og vår kunnskap
om lokale forhold gjør at vi kan føre et
målrettet, løsningsorientert og godt synlig
tilsyn. Aktiviteten ved distriktskontorene
våre er kjernen i dette arbeidet.
Mattilsynet utfører mange tilsyn i løpet av
et år, men kan ikke være tilstede over alt
til enhver tid. Derfor er vårt tilsyn risiko
basert. Det betyr at vi er mest til stede der
vi mener det er sannsynlig at regelverket
brytes, og der konsekvensen av regelbrudd
er størst. Våre risikovurderinger er basert
på erfaringer fra inspeksjoner, overvåkning
og tips fra publikum.

Kommunisere og veilede
Mattilsynet informerer virksomhetene om
tilsynsresultatene, og veileder slik at de
skal forstå regelverket. Vi informerer og
kommuniserer også med forbrukere for å
gjøre dem i stand til å kunne ta informerte
valg og ha kunnskap om matforvaltningen
og matproduksjonen.
Vår kommunikasjon er basert på brukernes
informasjonsbehov. Vi tilpasser og formidler
informasjon gjennom kanaler som gjør at
vi når målgruppene best. Våre viktigste
kommunikasjonskanaler er direkte kontakt
gjennom tilsyn, informasjon gjennom nett
sidene mattilsynet.no og matportalen.no,
informasjonsmøter, deltakelse i kontakt
utvalg med interessegrupper og ikke minst
gjennom media.

171

55 335 744 632

171 forskrifter innført (155 EØS-baserte og 16
nasjonale)

55 335 tilsyn

744 632 besøk på matportalen.no i 2013

4 / Mattilsynet 2013 i korte trekk

jubileum

Mattilsynet 2004–2014
Mattilsynet fyller 10 år i 2014. Derfor
er «2013 i korte trekk» også en fin anledning
til å stoppe opp et øyeblikk og se tilbake. Mat
tilsynet ble etablert for å møte fremtidens
utfordringer når det gjelder å sikre befolknin
gen trygg mat, og god helse og velferd for dyr.
Den nye organisasjonen skulle effektivisere
jobben som fire statlige tilsyn og ca 90 kom
munale næringsmiddeltilsyn tidligere hadde
delt ansvaret for.
Erfaringer fra det siste tiåret viser at det
såkalte «helkjedeperspektivet» og prinsip
pet om «One health», som du kan lese mer om
senere i dette heftet, er viktig – sistnevnte
handler om å se menneskers og dyrs helse i
sammenheng.
Befolkningsvekst, endringer i nærings
strukturer og globalisering er viktige
utviklingstrekk som har gjort
arbeidet vårt mer kom
plekst. Det har blitt

stadig viktigere å se ulike problemstillinger
i sammenheng.
Mattilsynets strategi for årene som
kommer er klar. Den er basert på de samme
prinsippene om helkjedetenking og «One
health», erfaringene fra det første tiåret –
og utfordringene vi ser foran oss. Målet er
å bli en enda mer effektiv organisasjon. Vi
skal gjennomføre flere tilsyn, lytte og kom
munisere aktivt, gjøre regler mer tilgjengelige,
og veilede for å oppnå bedre regelverks
etterlevelse. Brukervennlige, digitale selv
betjeningsløsninger vil bli stadig viktigere.
«Slagordet» på forsiden av heftet er Mat
tilsynets nye visjon. Det er vår ledestjerne
fram mot 2020. «Et samfunn der maten er
trygg og dyr har det godt», er grunnen til at
Mattilsynet finnes. Det er både enkelt å for
holde seg til, og krevende å oppnå. Det krever
et slagkraftig og framtidsrettet Mattilsyn.

Befolkningsvekst,
endringer i næringsstrukturer
og globalisering er viktige
utviklingstrekk som har
gjort arbeidet vårt
mer komplekst.

Kadmiumsaken 2005:
Mattilsynet avdekket høye nivåer av kadmium i fôr til drøvtyggere, svin,
fjørfe og oppdrettsfisk. Mattilsynet identifiserte kilden og sporet det
til alle berørte besetninger. Vi nedla omsetningsforbud og krevde
tilbaketrekking av ubenyttet forurenset fôr. Innhold i bl a kjøtt, fisk
og innmat ble kartlagt, og restriksjoner på salg ble innført.
Kadmiumsaken ble det første konkrete eksemplet på
arbeid for mattrygghet i et helkjedeperspektiv
E.coli-utbruddet 2006:
Et omfattende utbrudd av E.coli O-103 førte
til at ett barn døde og 9 barn fikk nyresyk
dommen HUS. Etter lengre tids jakt ble
smittekilden funnet – norskprodu
sert morrpølse. Mattilsynet fikk
kritikk for håndteringen, og
den vanskelige hendelsen
ble en viktig lærdom i
prosessen med å styrke
beredskapen.

Blåtunge bekjempet 2009:
Den alvorlige dyresykdommen Blåtunge ble påvist i
Norge i fire storfebesetninger i Rogaland og Agder.
Smittekilden var infisert sviknott som hadde blåst
over Skagerak. Sykdommen ble bekjempet ved hjelp av
sperre- og restriksjonssoner, testing og overvåking og
ved at de infiserte dyrene og risikodyr ble slaktet.

2012 Fristatus VHS
EFTAs overvåkingsorgan
ESA godkjente Mattilsynets
erklæring om fristatus for den
alvorlige fiskesykdommen VHS i
Storfjorden på Sunnmøre. Godkjen
ningen kom etter omfattende innsats
i Mattilsynet, Veterinærinstituttet og i
lokale fiskehelsetjenester i årene etter 2008.
Da hadde Norge mistet fristatusen på grunn av
sykdomsutbrudd på regnbueørret i 2007 og 2008.
Påvisningen av VHS i 2007 var den første i Norge siden
1974 og den første i saltvann.

2004

2007

Årsverk: 1530

Årsverk: 1318

2011

2013

Årsverk: 1316

Årsverk: 1299
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administrerende direktør Harald Gjein har ordet

Oppdrettsnæringens problemer
med lakselus trenger en snarlig løsning.

store utfordringer
nasjonalt og
internasjonalt
Mattilsynet 2013 i korte trekk gir et
overordnet innblikk inn i Mattilsynets brede
ansvarsområde. Rapporten viser at vi ikke
opplevde store nasjonale utbrudd av sykdom
eller smitte, og at statusen på effektmålene
våre overordnet sett er god, både når det
gjelder mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd
og plantehelse. Det var imidlertid flere
krevende hendelser i løpet av året. Disse –
sammen med ny kunnskap vi fikk gjennom
tilsyn og overvåkingsprogrammer – viser
at vi stadig står overfor store utfordringer,
nasjonalt og internasjonalt.
Utfordringer med lakselus
Oppdrettsnæringens problemer med lakselus
er en stor utfordring mange steder langs
kysten og trenger en snarlig løsning. Funn
av antibiotika-resistente bakterier i kylling,
og Methicillinresistente gule stafylokokker
(MRSA) i svinebesetninger, viser at globale
utfordringer før eller siden også når oss i
Norge. Den såkalte «hestekjøtt-skandalen»,
samt trenden med økt ulovlig import av gate
hunder er eksempler på internasjonale utfor
dringer som i tillegg handler om kriminalitet.
Kompleksiteten og grensesnittet mot krimi
nalitet utfordrer regelverket og tilsynet, både
når det gjelder dyrehelse og mattrygghet.
Dyrevelferd har også i 2013 stått sentralt

i tilsynsarbeidet. Antall dyrevelferdstilsyn
har økt. Bekymringsmeldinger krever mye
ressurser til oppfølging fra Mattilsynets dis
triktskontorer. Tilsynsaktivitetene overfor
pelsdyrnæringen er fortsatt høy. Mattilsynet
har styrket samarbeidet med husdyrnæringen
for å forebygge store dyretragedier.
Mattilsynet har arbeidet videre med å
styrke beredskapsorganisasjonen. Alle funk
sjoner i Mattilsynet er nå aktivt involvert og
beskrevet i planverket. For å styrke atom
beredskapen har Mattilsynet og Stråle
vernet utarbeidet et forslag til strategi
for forvaltning av radioaktivitet i fôr og
næringsmidler.
Regelverksutvikling
171 forskrifter er fastsatt i 2013. Mattilsynet
har også lagt vekt på å tilgjengeliggjøre regel
verk. Konkrete tiltak i 2013 er arbeidet med
«Klart språk» og «regellesehjelp».
Markedsadgang – et krevende felt
Mattilsynet utstedte omlag 47 000 eksport
attester for fisk og fiskevarer i 2013 på et
varevolum som tilsvarer om lag halvparten av
det totale eksportvolumet for norsk sjømat.
Flere land stiller særegne nasjonale krav til
veterinær kontroll utover det som er nedfelt i
internasjonale standarder. Særlig har dialogen

med Russland, det største enkeltmarkedet for
norsk fisk, krevd spesiell innsats.
GOD Styring og kontroll
Utvikling av ny strategi for perioden 2014–
2020 har vært en viktig oppgave i 2013. Et vik
tig mål er å løse oppgavene våre stadig mer
effektivt i årene som kommer. Parallelt har
Mattilsynet jobbet med å styrke seg som en
fremtidsrettet organisasjon.
Tydelige ledere som inspirerer og ska
per prestasjonssterke team er viktig for at
Mattilsynet skal nå sine mål. Som forbere
delse til arbeidet med å gjennomføre den
nye strategien, har alle ledere fått en første
innføring i endringsledelse med vekt på med
arbeiderskap.
Uendret bemanning
Mattilsynet hadde omtrent samme antall års
verk som året før med 1299, mot 1295 i 2012.
Det ble innført tilsettingsstopp i desember
2013 som følge av den pågående strategi – og
organisasjonsprosessen.
Det har vært små endringer i fordelingen
av registrert tidsbruk på Mattilsynets ulike
arbeidsprosesser de tre siste årene. Den klart
største av disse, «føre tilsyn», ligger omtrent
uforandret på 730,5 årsverk i 2013.
Sykefraværet har gått litt ned til 5,6 %
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hendt i 2013
Februar
Europeiske matmyndigheter avslører at ferdigmatprodukter med hestekjøtt
deklarert som storfekjøtt er solgt i mange land, også i Norge. Mattilsynets ana
lyser viser at ingen norskproduserte varer innholder hestekjøtt, men avslører
juks med svinekjøtt i noen produkter merket storfe.
Mai
Et nasjonal tilsynsprosjekt om villedende merking av matvarer viser at 94
av 195 varer, inkludert juice, kjøtt- og fiskepålegg, har avvik på merkekrav.
Blant annet er flere typer brød merket med feil grovhetsprosent, mens noen
mangler angivelse av grovhetsprosent.
Juni
Mattilsynet beslutter sanering av MRSA (Methicillin resistente gule stafylo
kokker ) og starter arbeidet i Norges største purkebesetning.
Juli
Innføringen av nye europeiske regler for «legemiddelstoffer» i mat og
kosmetikk gjør at Mattilsynet ønsker å opprettholde samme beskyttelses
nivå som før for norske forbrukere. Lister over aktuelle stoffer blir publisert
på mattilsynet.no.
fra 5,9 % året før. Selv om målsettingen på
5,3 % ikke ble nådd, ser vi dette som en positiv
utvikling.
Mattilsynet kjøper varer og tjenester for
ca. 500 mill. kr årlig. Mattilsynet har i løpet av
2013 bl.a. forhandlet fram nye, gode avtaler
for laboratorietjenester og overvåkings- og
kartleggingsprogrammer.
Videokonferansemøter er nå den fore
trukne form ved møter mellom enhetene våre
på tvers av landet.
Bedre Stat-prisen
IKT er et strategisk virkemiddel for å utvikle
det moderne Mattilsynet. Mattilsynet ble i
2013 tildelt «Bedre Stat-prisen» for utvik
lingen av tilsynssystemet MATS.
Det er stor interesse i samfunnet rundt
forvaltningsområdet vårt, og store forvent
ninger til Mattilsynet. Dette er en viktig
drivkraft for Mattilsynet og våre engasjerte
medarbeidere. Jeg er imponert over innsatsen
som alle medarbeiderne har lagt ned i 2013, og
som «Mattilsynet 2013 – i korte trekk» gir et
kortfarttet innblikk i.

August
Industriframstilt barnegrøt er en viktig del av norske spedbarns kosthold. Pro
sjektet «Næringsstoffanalyser av utvalgte barnegrøter» viser blant annet at
det for 6 av 13 barnegrøter ikke er samsvar mellom innholdsdeklarasjonen og
det analyserte innholdet av næringsstoffer i barnegrøten.
Oktober
For andre år på rad arrangerer Mattilsynet debattmøte om dyrevelferd på
Litteraturhuset i Oslo. Frivillige, politikere og engasjerte privatpersoner dis
kuterer dyrevelferden til kjæledyr i Norge.
November
Et nasjonalt tilsynsprosjekt rettet mot foredling av hvitfisk viser at mange
virksomheter har problemer med å oppfylle grunnleggende krav til renhold,
orden og hygiene.
Desember
På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet leverer Mattilsynet utkast til
forskrift om øvre grense for innholdet av industrielt fremstilte transfettsyrer
i matvarer på det norske markedet. Mattilsynet foreslår en grense på 2 gram
per 100 gram fett, som tilsvarer grensen i EU-land som har slik regulering.
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Status
2013

Våre prioriterte områder: Trygg mat er Mattilsynets
viktigste anliggende, og mye av vår innsats går med til
å sikre dette. Ved siden av trygg mat har dyrevelferd,
fiskehelse og drikkevann blitt prioritert spesielt
de siste årene. Det betyr at disse tre områdene er
skjermet slik at Mattilsynet opprettholder eller øker
innsatsen, uavhengig av ressurssituasjonen ellers.

1. trygg mat

2. Drikkevann

Vi har en lav forekomst av smittestoffer i næringsmidler og husdyr i Norge sammenliknet med mange andre europeiske land. I
2013 var det mye oppmerksomhet på fremmedstoffer i mat, og
særlig i oppdrettslaks. Mattilsynet gjennomfører omfattende
overvåkingsprogrammer for både fremmedstoffer og medisinrester i norsk sjømat. Resultatene fra disse programmene viser
ingen overskridelser av grenseverdiene i regelverket.

Tilstand: Gjennomgående produseres det drikkevann av god kvalitet i Norge. Transporten gjennom ledningsnettet fram til abonnentene er imidlertid usikker.

• Importen av vegetabiler – frukt og grønt – øker, og i 2013 gjen
nomførte Mattilsynet et nasjonalt tilsynsprosjekt som under
søkte 30 importører, og tok prøver av 154 risikoprodukter.
Resultatene viser at 70 prosent aldri tar prøver av produktene
de importerer, og at rutinene må skjerpes.
• Enkelte smittestoffer har etablert et reservoar i norske husdyr
og representerer en risiko for smitte til mennesker. De viktigste
smittestoffene er E. coli hos sau, yersinia hos gris, toxoplasma
hos sau og gris, og campylobacter hos storfe, sau, fjørfe og
kjæledyr.
• En risikovurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet
i 2013 konkluderer med at muggsopper av typen Fusarium er
et problem i norsk kornproduksjon, og at barn risikerer å få
i seg for mye av mykotoksinet DON gjennom inntak av brød
og grøt. Risikovurderingen brukes blant annet i arbeidet for
internasjonale standarder.
• Overvåkingsprogrammene for plantevernmidler viser få over
skridelser av grenseverdiene. Norskprodusert frukt og grønt
har færre funn enn importerte produkter.

18 109
gjennomførte tilsyn

• Mattilsynet ga kokevarsler på grunn av tarmbakterier i drikkevan
net ved enkelte vannverk.
• Mattilsynet loggførte totalt 37 hendelser på drikkevannsområdet.
Noen hendelser hadde sammenheng med flom-episodene som ram
met deler av landet.
Utvalgte satsinger og tiltak:
• I 2013 publiserte Mattilsynet resultatene fra et nasjonalt tilsynspro
sjekt på 491 vannverk i 2012. Disse vannverkene leverer drikkevann
til 77 % av Norges befolkning. Revisjonen viste at vannverkene har
et stort forbedringspotensial på forebyggende arbeid for å sikre
god styring og kontroll med vannkvaliteten i ledningsnettet.
• Den omfattendende gjennomgangen av drikkevannsforskriften
Mattilsynet startet i 2012 ble videreført i 2013.

1 579
gjennomførte tilsyn

67 %

virksomheter med AVvIK
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status 2013

3. Dyrevelferd

4. fiskehelse

Tilstand: Dyrevelferden i Norge er gjennomgående god. Likevel
er det noen utfordringer, særlig i intensiv husdyrproduksjon. Mattilsynet har hatt særlig oppmerksomhet på pelsdyrhold og hold av
slaktekylling også i 2013.

Tilstand: Innen oppdrettsnæringen er det fortsatt problemer knyttet til fiskehelse og lakselus. Lakselusnivået var lavere enn på mange
år flere steder under villsmoltens utvandring i mai og juni. Resistens
virksomheter med AVIK
mot midlene for å behandle lakselus er et økende problem.

• Også i 2013 avdekket Mattilsynet alvorlige hendelser hvor dyr var
utsatt for manglende stell og fôring.
• Tall for dødelighet under transport av dyr viser en svak nedgang,
både for pattedyr og fjørfe.
• Selv om Mattilsynet gjør et betydelig arbeid for å sikre dyrevel
ferden for småfe og tamrein på beite, var det også i 2013 store tap
som følge av fredet rovvilt.
• De fleste som holder dyr i pelsdyrnæringen oppfyller kravene i
regelverket. Enkelte produsenter trekker imidlertid ned helhets
inntrykket ved stadige og til dels alvorlige brudd på regelverket.
Også i 2013 så Mattilsynet et økende antall dyr per pelsdyrfarm.
Dette gjør det vanskeligere å sikre tilsyn med alle dyrene.

• Antallet utbrudd av pankreassykdom (PD) er betydelig redusert
på Vestlandet og stabilt i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det er
knyttet spenning til om barrieren etablert ved fylkesgrensa mellom
Sør- og Nord-Trøndelag er sterk nok til å hindre spredning nordover.
• I 2013 var det ti utbrudd av Infeksiøs lakseanemi (ILA), hvorav åtte
var i Nordland, ett i Troms og ett i Sogn og Fjordane. Bekjempingen
av utbruddene var vellykket.
•E
 n smittsom gjellesykdom – AGD – er nå påvist langs hele kysten
opp til Sør-Trøndelag og har gitt til dels store problemer, spesielt
i Rogaland og Hordaland.
• Flavobacterium psychrophilum er en miljøbakterie som kan forår
sake sykdom hos laksefisk i ferskvannsfasen. Den regnes som en
ny sykdom i Norge og har de siste årene blitt et av de alvorligste
sykdomsproblemene i europeisk regnbueørretoppdrett. Infeksjonen
har ingen innvirkning på produktkvalitet eller mattrygghet og er
helt ufarlig for mennesker.

Utvalgte satsinger og tiltak
• Mattilsynet har i 2013 vektlagt enhetlig og opptrappende virkemid
delbruk, noe som har medført avvikling av dyrehold, aktivitetsnekt
for enkeltpersoner og politianmeldelse i de mest alvorlige tilfellene.
• Mattilsynet har styrket samarbeidet med næringen for å forebygge
dyretragedier.
• Mattilsynet gjennomførte 258 inspeksjoner i pelsdyrfarmer i 2013.
Det er ingen andre typer dyrehold som inspiseres like mye som
pelsdyrhold.
• En intern arbeidsgruppe i Mattilsynet har startet arbeidet med
å oppgradere og harmonisere «Hold- og velferdsforskriftene for
produksjonsdyr».
• Mattilsynet sendte forslag til forskrift på «Overtredelsesgebyr for
brudd på dyrevelferdsloven» til departementene i juni 2013.
• Mattilsynet har rettet søkelyset mot kvalitet på settefisk som en
av de viktigste årsakene til høy dødelighet hos oppdrettsfisk.

10 627
gjennomførte tilsyn

45 %

virksomheter med AVvIK

Utvalgte satsinger og tiltak:
• Soneforskriftene for lakselus i regionen Hordaland, Sogn og Fjor
dane og regionen Trøndelag og Møre og Romsdal ble evaluert. Kon
klusjonen var at det var for tidlig å gjøre endringer i forskriftene
i 2013. Mattilsynet skal gjennomføre en revisjon i løpet av 2014.
• I 2014 planlegger Mattilsynet å utarbeide en nasjonal PD-forskrift.
• Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet om en
risikovurdering av den smittsomme gjellesykdommen AGD. Det er
behov for å kartlegge situasjonen i Norge for å vurdere om AGD
bør listeføres.
• Mattilsynet anbefaler at «systemisk infeksjon med Flavobacterium psy
chrophilum» føres opp på liste 3 i sykdoms- og omsetningsforskriften.

3071

gjennomførte tilsyn

55 %

virksomheter med AvVIK
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analyse

Matimport:

Matindustrien:

Gårdsbruk:

2003: 20 mrd

2003: 148 mrd

2003: 59 000

2013: 47,2 mrd

2013: 171, 6 mrd

2013: 43 525

Ti år med en verden i
Siden Mattilsynet ble opprettet for ti år siden, har verden blitt mer grenseløs
og utfordringene langt mer komplekse. Det var nettopp for å møte denne
utviklingen på matområdet at tilsyn og kontroll ble samlet på et sted
– i ett Mattilsyn.
I det store og hele er maten i Norge trygg.
Mange tror grunnen er at vi er et lite land
med kort vei fra jord og fjord til bord, og at
produksjonen er liten sammenlignet med
mange andre land. Det er en sannhet med
modifikasjoner.
Vi er en del av den internasjonale mathan
delen. Den er uoversiktlig og kompleks med
lange produksjonslinjer og stadig flere aktører
spredt over mange land. Hygienisk svikt som
følge av feil eller sabotasje i kjeden, kan lede
til store sykdomsutbrudd. Det gjør at nye risi
koer spres raskere.
Samlet kontrollen
Før opprettelsen av Mattilsynet ble mat

kontrollen utført av fire statlige tilsyn med
mange enkeltlover, og ca 90 kommunale
næringsmiddeltilsyn. Kontrollen ble opplevd
som fragmentert. Fordelingen av myndighet
og ansvar på matområdet var uklar. Slik var
det også ellers i Europa. Flere store matskan
daler som kugalskapsaken avdekket at spredt
kontroll med matkjeden ikke var robust nok til
å håndtere og avverge krisesituasjoner.
Derfor ble matkontrollen både i Europa og
i Norge endret. I Norge ble de mange lovene
på matområdet forenklet til én felles matlov,
og tilsynene samlet i en organisasjon. Mattil
synet ble opprettet for å være forberedt på
morgendagen. Helkjedetanken – fra fjord og
jord til bord – ble gjeldende. Hva dyrene får i

seg, hvordan de behandles og slaktes, og hvor
dan varene produseres og tilberedes er fak
torer som får betydning for maten vi spiser.
Tilsyn på rett sted i kjeden
- til rett tid
Siden alt henger så tett sammen, er det avgjø
rende å ha oversikt og kunnskap om tilstand
og utviklingen. Nøkkelen til suksess er å føre
tilsyn til rett tid og på rett sted i produksjons
kjeden. Det er Mattilsynets kjerneoppgaver.
Vårt tilsyn er derfor ofte rettet mot de tid
lige leddene i kjeden. Oftest er det for sent å
kontrollere sluttproduktet og det siste leddet
i den lange produksjonskjeden for mat. Flere
matskandaler viser at fôret er et kritisk ledd
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Kjøttproduksjon:

Befolkningen:

Oppdrett:

2003: 280 000 tonn

2004: 4,5 mill

2003: 500 000 tonn

2013: 339 000 tonn

2013: 5,1 mill

2013: 1,2 millioner tonn

forandring
i produksjonskjeden. I Norge opplevde vi det
i 2005. Anslagsvis 11 000 besetninger - det vil
si flere titusener dyr, de fleste melkekyr - fikk
kadmium i fôret. Hvis ikke saken hadde blitt
oppdaget, ville store mengder tungmetall
havnet på norske matfat.
Mer komplekst
De ti årene Mattilsynet har eksistert har ver
den blitt mer grenseløs og utfordringene langt
mer komplekse. Her hjemme har for eksempel
produksjonen av oppdrettslaks blitt mer enn
fordoblet fra 500 000 tonn i året i 2004 til 1
200 000 tonn i 2013. Norge er i dag verdens
nest største fiskeeksportør.
Matindustrien er Norges nest største land
baserte industri med en produksjonsverdi på
ca. 170 milliarder kroner i dag. For ti år siden
var den på ca. 148 milliarder.
Selv om antallet gårdsbruk har gått ned fra
59 000 til 43 000, har antallet dyr holdt seg
relativt stabilt. Det betyr at gårdene i dag har
flere dyr enn tidligere. Kjøttproduksjonen de
siste ti årene har også økt fra 280 000 tonn i
2004 til 339 000 tonn.

Samtidig har vi blitt flere. I 2004 var vi
4,5 millioner innbyggere mot 5,1 millioner
nå. Drøyt 650 000 av oss har utenlandsk
bakgrunn. Det har gjort at vi har fått flere og
endrede matvaner og matvarer. Derfor er det
ikke så merkelig at stadig mer av det vi spiser
eller bruker i matforedling blir importert. Den
årlige importen var ca. 20 milliarder kroner i
2004 og er i dag på ca. 47 milliarder kroner.
70 prosent av importerte matvarer kommer
fra EU. Resten er spredt over store deler av
verden. Det er ikke uvanlig at mat som pro
duseres i Norge eller som vi importerer, har
ingredienser fra mange forskjellige land.
Risikotilsyn for fremtiden
Dagens system for matproduksjon og tilsynet
med den er basert på produsentenes egen
kontroll- og tillit til at de har kontroll. Slik skal
det fortsatt være. Prinsippet om at næringen
har ansvar er en modell som vi i Norge har
gode muligheter til å utnytte til det beste. En
rekke internasjonale matskandaler har imid
lertid vist utfordringene med at samfunnet
overlater hovedansvaret for trygg og redelig

mat til aktørene i matmarkedet. Konkurransen
om å produsere billigst mulig mat er hard, og
fristelsen til å ta snarveier er stor.
Det er ingen enkle løsninger på hvordan vi
skal møte den økte risikoen. Tilsynssystemet
må utvikles videre. Mattilsynet bygger opp
enda bedre kompetanse og systemer for å
finne og kontrollere de svake punktene i mat
kjeden. I tillegg må samarbeidet med norske
og andre lands myndigheter styrkes. Aktørene
i matmarkedet, både de som produserer og
importerer, må i enda større grad vise at de
tar ansvaret for mattryggheten og innholdet
i maten de tilbyr.
Utviklingen de siste ti årene vil fortsette
med uforminsket kraft. Helkjedeperspekti
vet – inngripen på rett sted til rett tid – vil
bli stadig viktigere for å møte utviklingen, og
for å sikre at maten du og jeg spiser er trygg.
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helkjedenettet

Fra jord til bord
Helkjedenettet Illustrasjonen er en forenklet
oversikt over hovedelementene, fasene, leddene
og gangen i matproduksjonen – og Mattilsynets
risikobaserte tilsyn – fra fjord og jord og fram til
tallerkenen din.
Risikobasert tilsyn Handler om to grunnleggende
spørsmål: En, hvor i kjeden er det mest sårbart for
feil og svindel som kan få alvorlige konsekvenser?

Og to, hos hvilke aktører er det størst sannsynlig
het for at det kan skje? Svarene får vi fra uavhen
gige vitenskapelige undersøkelser og vurderinger,
internasjonalt samarbeid, egne overvåkingspro
grammer og erfaringer fra tilsynet vårt.
Drift Kjeden drives av alle små og store aktørene
som er involvert i matproduksjon og -distribusjon.
Ansvar Alle aktørene i kjeden har et selvstendig
ansvar for at maten de produserer eller distri

buerer er trygg og at reglene følges. Kjeden er
ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.
Egenkontroll Alle aktører skal ha kunnskap, ruti
ner og kontrollsystemer som minimerer faren for
at maten blir utrygg.
Kontroll Mattilsynet har ansvar for å overvåke
og føre tilsyn med at alle aktørene i matproduk
sjonskjeden i Norge følger reglene. Det er umu
lig å være til stede i alle virksomheter langs hele

JORD
FORURENSING
GJØDSEL
PLANTEVERNMIDDEL

M
O
KD
IN
IS

ED

M

SY

PLANTER

DYR

MEL OG
OLJEFABRIKKER

IS

ED

M

MEL OG
OLJEFABRIKKER

IN

FôR
OPPDRETTERE

FISK OG
SJØMAT

FORURENSING

FJORD
OG HAV*

SONE 1:

Fare:
Uønskede stoffer i planter og sjømat
Håndtering:
• Regler som hindrer bruk av forurensende råvarer
• Tilsyn av mel og oljefabrikker
• Overvåkning av tilstand
* I volum kommer mesteparten av sjømaten fra havet, og mange
overvåkingsprogrammer på uønskede stoffer i villfisk utføres der.

SONE 2:

Fare:
Uønskede stoffer i ingrediensene i fôret
Tiltak:
• Regler som hindrer bruk av forurensende
fôringredienser
• Tilsyn med fôrprodusenter
• Overvåkning av fôret.

SONE 3:

Fare:
Legemiddelrester og andre uønskede
stoffer i fisk/dyr
Tiltak:
• Regler for medisinbruk og fôrbruk
• Tilsyn med oppdrettsanlegg og
bønder
• Overvåkning av fremmedstoff i dyr
og oppdrettsfisk.
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kjeden til enhver tid. Derfor dukker vi opp i hele
kjeden og gjør stikkprøvekontroller.
Effektive løsninger Vi velger de mest ressurs
effektive løsningene for å forebygge, redusere
eller eliminere risiko. Nøkkelen til suksess er å
føre tilsyn på rett tid og sted i produksjonskjeden.
Virkemidler Ved brudd på reglene bruker vi
det virkemiddelet som er best egnet til å rette
opp i regelbrudd. Vi bruker alt fra advarsler,

vedtak om utbedring, tvangsmulkt, dagbøter,
omsetningsforbud, tilbaketrekking, stengning
til politianmeldelse – avhengig av hvor alvorlig
regelbruddet er.
Sporbarhet Alle aktører skal ha oversikt over
og kunne dokumentere hvem de kjøper fra og
hvem de selger til. Det er for å kunne spore og
følge et næringsmiddel, et fôr, et dyr bestemt
til næringsmiddelproduksjon eller et stoff som
er bestemt til eller kan forventes å bli tilsatt

næringsmidler eller fôr, gjennom alle ledd i pro
duksjonen, bearbeidingen og distribusjonen.
Disse opplysningene skal være tilgjengelige
for Mattilsynet på forespørsel. Rask tilgang til
riktige opplysninger er avgjørende for å kunne
trekke tilbake matvarer som ikke er trygge, slik
at de ikke når forbrukerne. Kravet til sporbarhet
er en hjørnestein i lovgivningen. Sporingsopp
lysninger kan også gi grunnlag for målrettet og
nøyaktig informasjon til forbrukerne om maten.
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SONE 4:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med meieri, slakteri og
fiskemottak
• Overvåkning av fremmedstoff
i planter, dyr og oppdrettsfisk.

SONE 5:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med produsenter

SONE 6:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med grossister, butikker
og serveringssteder

SONE 7:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
Vi gir råd – ansvaret har du selv.
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«one health»

Dyr og mennesker –
Zoonoser er sykdommer som kan smitte mellom dyr og mennesker. 60 prosent
av 1 400 kjente infeksjonssykdommer hos mennesker er zoonoser. En viktig
måte å bekjempe disse sykdommene på er ved å sikre god dyrehelse,
og oversikt over smittestoff hos dyr.

60

prosent av 1400 kjente
infeksjonssykdommer
hos mennesker er
zoonoser

Svineinfluensa, fugleinfluensa, borreliose, rabies,
samt diaré og nyresvikt forårsaket av farlige E. coli, er
eksempler på smitte som kan ligge naturlig lagret hos
dyr, og som kan overføres til mennesker. Omlag 75 % av
de siste tiårenes nyoppståtte infeksjonssykdommer
er zoonotiske. Overføring av antibiotika-resistente
bakterier er en annen og voksende problemstilling.
Overføring av smittestoffer fra dyr til mennesker
kan skje på ulike måter. Direkte kontakt med smittebæ
rende dyr er et stort problem globalt for rabies, ebola,
og svine- og fugleinfluensa. Vi blir også smittet gjen
nom maten vi spiser, via kjøtt, egg og melkeprodukter,
men også fra vann, frukt og grønnsaker som har blitt
forurenset av gjødsel eller kloakk. Indirekte smitte kan
også skje via blodsugere som flått og mygg. Mange av
zoonosene fører ikke til at de smittede dyrene blir syke,
men de er friske bærere av smittestoffene.
Én helse
En effektiv og lønnsom måte å beskytte mennesker
mot zoonoser, er å ha god kontroll over dyrehelsen.
Dette var bakgrunnen for at Verdens helseorganisa
sjon, (WHO), FNs Mat- og landbruksorganisasjon (FAO)

og Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) gikk sammen
om et forpliktende samarbeid og etablerte begrepet
«One health» i 2008. De pekte ut tre hovedsatsinger:
rabies, som tar livet av 70.000 mennesker på verdens
basis årlig, influensavirus av typen som fører til fug
leinfluensa, og antibiotika-resistens.
God dyrehelse i Norge
Den norske dyrehelsa er god sammenlignet med andre
europeiske land. Sykdommer av mer alvorlig karakter
er fraværende i Norge. Derfor har mat fra dyr, som
kjøtt og meieriprodukter, mindre betydning som smit
tekilde for infeksjoner i Norge enn i de fleste andre
land i Europa.
Enkelte smittestoffer har etablert et reservoar
blant norske husdyr og dette representerer en risiko
for smitte til mennesker. De viktigste smittestof
fene er E. coli hos sau, Yersinia hos gris, Toxoplasma
hos sau og gris, og Campylobacter hos storfe, sau,
fjørfe og kjæledyr. Forekomsten blant norske husdyr
av Salmonella som kan gi sykdom hos menneske, er
eksepsjonelt lav sammenlignet med EU. Det viser at
overvåkings- og kontrollprogrammene i Norge funge
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én helse
rer godt. Samtidig er det grunn til å følge med på om
smittesituasjonen for salmonella og annen smitte er
i ferd med å endre seg. Årsaken er økt lovlig og ulovlig
import av næringsmidler og dyr fra land der smitte
presset er høyere.
Antibiotika-resistens
Norge er ikke skjermet for «nye» smittestoffer. I 2011
ble det påvist Extended spectrum betalactamase
(ESBL) i slaktekyllingbesetninger, og i 2013 påviste
vi for første gang Methicillinresistente gule stafylo
kokker (MRSA) i svinebesetninger. Bakteriene er mot
standsdyktige mot alle kjente typer antibiotika. MRSA
er utbredt i de fleste landene i Europa. Årsaken til at
Norge har gått fri inntil nå er sammensatt, men vår
restriktive bruk av antibiotika er utvilsomt en viktig
forklaring. Norge er det landet i Europa som bruker
minst antibiotika i matproduksjonen. Sverige bruker
tre ganger så mye, mens Tyskland bruker 50 ganger
så mye som Norge.
Mattilsynet har som første mattilsyn i verden satt
igang bekjempelse av MRSA gjennom å avlive smit
tede besetninger. Vi iverksetter nå kartlegging av alle
svinebesetninger med flere enn ti purker. Resultatene
av undersøkelsene vil gi oss kunnskap om hvordan vi
skal håndtere eventuelle nye tilfeller.
Import av hunder
Den økende viljen i samfunnet til å innføre hunder
til Norge med usikker smittestatus øker risikoen
for helseproblemer hos både mennesker og dyr. En
undersøkelse av importerte gatehunder viste at over
50 prosent av hundene hadde for lave antistoffnivåer

etter vaksinasjon mot rabies. For ca. 20 prosent av
hundene kunne man stille spørsmål ved om de i det
hele tatt var vaksinert, til tross for dokumentasjon
som skulle bevise det. Vi har også påvist nye smitte
stoffer og parasitter som vi ikke har hatt i Norge tid
ligere. Informasjonen fra undersøkelsen er lagt frem
for Kommisjonen i Brussel og har bidratt til diskusjo
ner i EU om håndtering av gatehunder. Mattilsynet vil
stramme ytterligere inn på tolkningen av gjeldende
regelverk på området.
Samarbeid på tvers
Mattilsynet bruker overvåkings- og kartleggingspro
grammer, tilsyn og regelverksutvikling og kommuni
kasjon for å sikre best mulig dyrehelse. Det vil bidra
positivt til folkehelsa i Norge. Samarbeid med andre
offentlige organisasjoner og myndigheter i inn- og
utland er svært viktig i et Én helse-perspektiv.
Mattilsynet har i løpet av det siste året deltatt i en
tverrsektoriell arbeidsgruppe mot antibiotika-resis
tens i regi av relevante departementer her hjemme. I
tillegg deltar vi i et arbeid i EU for å lage et mer omfat
tende regelverk for kartlegging av antibiotika-resis
tens.
Mattilsynet er også en aktiv bidragsyter i nordisk
sammenheng. Internasjonalt prioriterer vi bl.a. arbei
det med den nye europeiske dyrehelseloven for å gjøre
det mulig for Norge å opprettholde og videreføre vår
gode dyrehelsestatus.
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tilfeller av MRSA
i svinebesetninger

3

tilfeller av salmonella
i svinebesetninger

0

tilfeller av fugleinfluensa

0

tilfeller av svineinfluensa
(Alle tall fra 2013)
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økonomi og statistikk

Årsregnskap
inntekter og utgifter
Årsregnskapet er
utarbeidet i henhold
til Bevilgningsreglementet, Reglement for
økonomistyring i staten
og Bestemmelser om
økonomistyring i staten.

Tallene nedenfor viser alle utgifter og inntekter som er regnskapsført av Mattilsynet, uavhengig av hvilke
kapitler og poster de er ført på i statsregnskapet.

Inntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer, avgifter og tvangsmulkt (a)
Driftsinntekter

2013
165 941 721
11 562 072

Innbetaling av finansinntekter

84 168

Sum innbetalinger

177 587 962

Gebyrer, avgifter og tvangsmulkt som Mattilsynet krever inn og regnskapsfører tilkommer statskassa. Mattilsynet disponerer ikke disse midlene selv.

Utgifter rapportert til bevilgningsregnskapet

Mattilsynet endret
kontoplan 1.1.2013. Det
er derfor ikke sammenlignbare tall fra 2012.

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter (b)

2013
825 992 626

Offentlige refusjoner vedrørende arbeidskraft (sykepenger, foreldrepenger)
Utbetalt til investeringer

-32 083 125
9 600 611

Andre utbetalinger til drift (c)

476 160 345

Utbetaling av finansutgifter

188 052

Sum utbetalinger

1 279 858 508

.

Kjøp av tjenester fra eksterne / fordelt på tilsynsområder
Forvaltningsstøtte
[4 %]

Andre tjenestekjøp [10 %]
Administrative
tjenester [2 %]

IKT-tjenester [23 %]

Tilskudd til
erstatninger i
medhold av lov
(post 71) [2 %]
Analysetjenester
[51 %]

Tilskudd til Debio [8 %]

Kjøp av tjenester
Mattilsynets dekker utgiftene
til kjøp av forvaltningsstøtte fra
kunnskapsstøtteinstitusjoner
som ikke har egen bevilgning til
dette i statsbudsjettet. I 2013
beløp dette seg til 11,3 mill. kr.
Utgifter til kjøp av analysetjenester for verifisering av prøver som
tas ut i forbindelse med tilsyn,
overvåkning og kartlegging
beløp seg til 130,1 mill. kr i 2013,
tilsvarende over halvparten av
totale utgifter til tjenestekjøp
fra eksterne.
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spesifikasjon
(a) Innbetalinger fra gebyrer, avgifter og tvangsmulkt

2013

Gebyr for særskilte ytelser

12 969 000

Gebyrer for tilsyn og kontroll

86 411 304

Miljøavgift

64 122 017

Tvangsmulkt

2 014 555

Avgifter planteforedlerrett

472 500

Avgifter i matforvaltningen (krav fra 2011 eller tidligere)
Tap på krav

530 028
-577 682

Sum innbetalinger fra gebyrer, avgifter og tvangsmulkt

(b) Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Lønninger

165 941 721

2013
676 716 155

Arbeidsgiveravgift

79 764 163

Andre ytelser

14 068 938

Reguleringspremie kommunale / fylkeskommunale pensjonskasser

55 443 370

Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

(c) Andre utbetalinger til drift

825 992 626

2013
60 157 969

Husleie
Vedlikehold egne bygg og anlegg

515 877

Vedlikehold og ombygging av leide lokaler

692 046

Andre utgifter til drift av eiendom og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.

26 277 296

18 279 990
9 163 129

Mindre utstyrsanskaffelser
Leie av maskiner, inventar og lignende

17 430 426

Kjøp av tjenester fra eksterne

255 861 915

Reiser og diett

35 276 806

Øvrige driftsutgifter (kontorrekvisita, møter, kurs, telefoni, porto, transportmidler mv.)
Sum andre utbetalinger til drift

Debio er gitt delegert myndighet til
å føre tilsyn med økologisk produksjon og økologiske produkter. Mattilsynet dekker deler av utgiftene
til dette gjennom et tilskudd. I 2013
var tilskuddet på 20,1 mill. kr.
Kjøp av IKT-tjenester er knyttet til
utvikling av programvare og IKTløsninger samt vedlikehold og drift
av eksisterende løsninger. I 2013
var utgiftene på 59,9 mill. kr.
Administrative tjenester gjelder
organisasjons- og ledelsesutvikling,
rekruttering, regnskaps-/økonomi-

52 504 891
476 160 345

tjenester og vikartjenester. I 2013
var disse utgiftene på 5,5 mill. kr.
Andre tjenestekjøp retter seg bl.a.
mot bekjempelse av plantesjukdommen pærebrann, verdiprøving av
plantesorter, biologisk utprøving,
oppfølging av handlingsplan for
redusert risiko ved bruk av plantevernmidler, tilsyn etter genteknologiloven og beredskapsarbeid. Andre
tjenestekjøp beløp seg til 44,7 mill.
kr i 2013.
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statistikk
Slik bruker mattilsynet ressursene
Tabellen viser at det
har vært små endringer
i registrert tidsbruk på
de enkelte prosessene
de tre siste årene.
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Mattilsynet

Prosessen «Føre tilsyn» omfatter både tilsyn i form av inspeksjoner, revisjoner, arbeid med utsteding av
godkjenning/attester, og andre aktiviteter som beredskapsarbeid, tilsynsfaglig kompetanseutvikling og
koordinering av tilsynet. Det omfatter også prøveuttak til overvåkings og kontrollprogrammene våre, som
dermed ikke synes under søylene for «Innhente kunnskap og analysere tilstand».

Totalt antall tilsyn / fordelt på tilsynsområder

Tidsbruk, utøvende tilsyn (årsverk) / fordelt på tilsynsområder
Biprodukter, innsatsvarer og
annet tilsyn [11,1]

Biprodukter, innsatsvarer og
annet tilsyn [743]
Grensekontroll [9 687]
Dyr [15 019]
Import og
eksport
[3 754]
Drikkevann
[1 579]
Fisk [3 071]
Næringsmidler
[18 109]

Planter [1 794]

Kjøttkontroll [104,1]

Dyr [112,4]

Grensekontroll [13,3]

Fisk [32,9]

Import og
eksport [31,5]

Planter [13,8]

Drikkevann
[24,2]
Næringsmidler [153,0]

Slakterier / 4 992
Sjømatproduksjon / 1 930
Servering og detaljist / 11 255
Annet – næringsmidler / 1 511

Slakterier / 39,7
Sjømatproduksjon / 20,2
Servering og detaljist / 85,6
Annet – næringsmidler / 7,5
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Utvalgte indikatorer

2011

2012

EØS-regelverk implementert i Norge innen frist

57 %

78 %

2013
75 %

Regelverksutvikling på mattilsynet.no – antall besøk

15 863

23 011

39 402*

Totalt antall tilsyn

55 863

54 015

55 335

Fordelt på tilsynsområder:
Biprodukter, innsatsvarer og annet tilsyn

783

1 014

743

Dyr

16 675

13 981

15 019

Fisk

2 944

3 238

3 071

Planter

1 497

1 537

1 794

Næringsmidler

19 755

18 795

19 688

Slakterier

5 128

4 123

4 992

Sjømatproduksjon

1 892

1 792

1 930

Servering og detaljist

10 958

11 178

11 255

Annet - næringsmidler

1 777

1 702

1 511

Drikkevann

1 617

1 616

1 579

Import og eksport

4 037

4 156

3 754

Grensekontroll

8 555

9 678

9 687

--

62 %

58 %

Drikkevann

--

73 %

67 %

Dyrevelferd

--

49 %

45 %

Fiskehelse

--

58 %

55 %

510,4

506,5

496,3

Regelverksetterlevelse
Fordelt på tilsynsområder:

Tidsbruk utøvende tilsyn 1
Fordelt på tilsynsområder:
Biprodukter, innsatsvarer og annet tilsyn

12,0

13,7

11,1

Dyr

110,7

110,1

112,4

Fisk

35,8

33,4

32,9

Planter

15,1

14,2

13,8

Næringsmidler

152,2

153,8

153,0

Slakterier

33,3

37,1

39,7

Sjømatproduksjon

20,7

19,8

20,2

Servering og detaljist

81,9

88,0

85,6

Annet - næringsmidler

16,2

8,9

7,5

Drikkevann

24,2

26,1

24,2

Import og eksport

29,7

30,3

31,5

Grensekontroll

13,9

13,8

13,3

117,8

111,2

104,1

1 158 872

1 197 693

1 211 230

Kjøttkontroll
Utgifter – totalt (1000 kr)

2

* Ny tellemåte etter overgang til nytt nettsted.

Fordelt på hovedprosess:
Regelverksutvikling
Føre Tilsyn
Kommunisere og veilede
Innhente kunnskap og analysere tilstand

7 898

7 382

6 929

142 479

148 143

146 126

8 838

8 758

6 436

134 521

142 397

146 435

Styre Mattilsynet

13 878

13 900

14 661

Støtte Mattilsynet

184 398

179 581

174 424

Lønn (all lønn registreres på ett tiltak)

666 860

697 532

716 221

1. Antall årsverk registrert på tiltak for
utøvende tilsyn ved
distriktskontorene.
2. Tall er fra internregnskapet, og gjelder
kun utgifter ført på
kapittel 1115 post 01.

Visste du at…
… Mattilsynet i 2013 fikk inn 5 932 bekymrings
meldinger om dyrevelferd? Mange handlet om kjæledyr
og hest.

… Mattilsynet mottok tilsammen 823 bekymrings
meldinger fra enkeltpersoner om mat- eller vannbåren
smitte i 2013.

… Mattilsynet i 2013 anmeldte 60 virksomheter/
personer for alvorlige brudd på regelverket? 11 av totalt
12 straffesaker hvor det falt dom i 2013 gjaldt dyre
velferd.

… i 2013 rapporterte Mattilsynet 45 funn av helse
farlig mat og fôr til det europeiske meldesystemet
Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF). Av
meldinger fra andre land omhandlet 30 funn som krevde
oppfølging i Norge. Årlig sendes ca 9000 meldinger
gjennom systemet.

… Mattilsynet koordinerer 15 grensestasjoner som
kontrollerer import av animalske varer og levende dyr
fra land utenfor EU ogEØS?

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

