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SAMFUNNSOPPDRAGET

MATTILSYNET I SAMFUNNET
Stortinget

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vedtar våre rammer

Mattilsynet er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og
næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker
seg fra jord og fjord til bord. Det betyr at vi påvirker
alle nordmenns hverdag.

Konkret skal vi gjennom tilsyn, kommunikasjon og veiledning, overvåking og kartlegging samt regelverksutvikling arbeide for å:

For dyr og oppdrettsfisk følger vi opp
eierne for å sørge for at de tar ansvar, holder
dyrene friske og behandler dem godt.

• sikre helsemessig trygg mat og trygt
drikkevann
• fremme god helse hos planter, fisk og
dyr
• fremme god dyrevelferd og respekt
for dyr og fisk
• fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn
• ivareta miljøvennlig produksjon

Vi følger opp produsentene slik at
forbrukerne får trygge produkter, og
vi sørger for at produsentene ivaretar
forbrukerhensyn. Vi gir troverdig og forståelig informasjon slik at forbrukerne kan
ta informerte valg.

Matlovens hovedformål er å sikre forbrukernes helse. Innenfor rammene av
de målene som er satt i matloven, skal
Mattilsynet også ivareta hensynet til
aktørene langs hele matproduksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet.

HVA GJØR VI FOR SAMFUNNET?
For brukerne våre – matprodusenter og
dyreeiere – lager vi regler som er forståelige
og enkle å følge, vi veileder, sørger for like
betingelser og adgang til markeder over
hele verden. Aktørene har innenfor rammene av regelverket friheten til å finne de
beste løsningene.

For staten og våre fagdepartementer
bidrar vi til gjennomføring av matpolitikken
og opprettholder tilliten til norsk matforvaltning og matproduksjon.
Som beredskapsorganisasjon er vi alltid
beredt til å håndtere uønskede hendelser
innen alle områdene vi forvalter.

Globale standarder, EØS-regelverk og nasjonalt lovverk

TIL STEDE OVER HELE LANDET
Mattilsynet styres av tre departementer:
Nærings- og fiskeridepartementet, Helse
og omsorgsdepartementet og Mat og
landbruksdepartementet, som er de vi
forholder oss til administrativt.

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer, Landbruks- og matdepartementet har administrativt ansvar.

Mattilsynet er organisert i to forvaltningsnivåer – hovedkontornivå og regionnivå.
Regionnivået er delt i fem regioner og har
kontorer over hele landet. Herfra utfører vi
tilsynet.
Hovedkontoret ivaretar direktoratsrollen
og behandler alle klagesaker, driver tilsynsutvikling og regelverksarbeid – og tar seg
av det internasjonale arbeidet.

VISJON
Et samfunn der maten er trygg
og dyra har det godt

§

FØRER TILSYN

UTVIKLER REGELVERK

Vi fører tilsyn med at virksomhetene følger reglene. Tilsynet
er risikobasert; som betyr at
vi fører tilsyn med alle over
tid, men prioriterer de hvor
sannsynligheten for og konsekvensene av regelbrudd er
størst. Avdelingene våre i hele
landet utfører tilsynene.

Vi utvikler regelverk på alle
våre fagormåder som er hensiktsmessige og forståelige.
Mesteparten av regelverket
er EØS-basert og påvirkes av
internasjonale forpliktelser.
Vi deltar derfor i regelverksarbeidet i EU og andre internasjonale fora.

INNHENTER KUNNSKAP

KOMMUNISERER OG

OG ANALYSERER

VEILEDER

TILSTAND
Vi overvåker og kartlegger
status på alle våre tilsynsområder slik at vi vet tilstanden
og kan lage regler, planlegge
tilsyn og ha beredskap. Fagmiljøer gir oss kunnskapsstøtte og uavhengige vitenskapelige vurderinger.

Vi kommuniserer og veileder
for at virksomheter skal forstå
sine plikter, og for at forbrukere kan ta informerte valg
og ha tillit til at maten er trygg.
Våre viktigste kanaler er tilsyn,
mattilsynet.no, matportalen.
no, dialog med bransjeorganisasjoner og media.
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FRA JORD TIL BORD

FRA (F)JORD
TIL BORD
HELKJEDENETTET:
Illustrasjonen er en forenklet oversikt over
hovedelementene, fasene, leddene og gangen
i matproduksjonen og vannforsyningen – og
Mattilsynets risikobaserte tilsyn – fra fjord og
jord fram til tallerkenen og vannglasset ditt.

RISIKOBASERT TILSYN:
Handler om to grunnleggende spørsmål: En,
hvor i kjeden er det mest sårbart for feil eller
svindel som kan få alvorlige konsekvenser?
Og to, hos hvilke aktører er det størst
sannsynlighet for at det kan skje? Svaret
på hvor Mattilsynet fører tilsyn og hvem
Mattilsynet fører tilsyn med er basert på
erfaringer fra tilsyn, tips, egen overvåking
og vitenskapelige undersøkelser og
vurderinger. Mattilsynets avdelinger i hele
landet utfører tilsynene.

DRIFT:
Kjeden drives av alle små og store aktører
involvert i produksjonen og distribusjonen.
ANSVAR:
Alle aktører i kjeden har et selvstendig
ansvar for at maten/vannet de produserer og
distribuerer er trygt og at reglene blir fulgt.
Kjeden er ikke sterkere enn sitt svakeste
ledd.
INTERNKONTROLL:
Alle aktører skal ha kunnskap, rutiner og
kontrollsystemer som minimerer faren for
at maten blir utrygg eller vannet blir utrygt.

KONTROLL:
Mattilsynet har ansvaret for å overvåke og
føre tilsyn med at aktørene i Norge følger
reglene. Mattilsynet kan ikke være til stede
i alle virksomheter langs hele kjeden til
enhver tid. Derfor prioriterer Mattilsynet
hvor i kjeden vi skal ta stikkprøve eller jevnlig
kontroll.

VIRKEMIDLER:
Mattilsynet bruker det virkemiddelet
som er best egnet til å rette opp brudd på
reglene. Virkemidlene er alt fra advarsler,
vedtak om utbedring, tvangsmulkt, dagbøter, omsetningsforbud og stenging til
politianmeldelser – avhengig av hvor alvorlig
regelbruddet er.

EFFEKTIVE LØSNINGER:
Mattilsynet velger de mest ressurseffektive
løsningene for å forebygge, redusere eller
fjerne risiko. Nøkkelen til suksess er å føre
tilsyn i rett tid og på rett sted i kjeden.

SPORBARHET:
Kravet til sporbarhet er en hjørnestein i
lovgivningen. Alle aktører skal ha oversikt
over og kunne dokumentere hvem de

kjøper fra og hvem de selger eller leverer
til. Det er for å kunne spore og følge et
næringsmiddel, fôr, dyr eller stoff gjennom
alle ledd i produksjonen, bearbeidingen og
distribusjonen. Sporingsopplysningene 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. Sporingsopplysninger kan
også gi grunnlag for målrettet og nøyaktig
informasjon til forbrukeren om maten.
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FjoRd og hav
SONE 1		

Fare:
Uønskede stoffer i vann, planter og sjømat
Tiltak
• Regler som hindrer bruk av forurensede råvarer
• Tilsyn med mel- og oljefabrikker
• Tilsyn og godkjenning av vannverk
• Beskyttelse av vannkilder
• Overvåking av tilstand

SONE 2

SONE 3

SONE 4

SONE 5

SONE 6

Fare:
Uønskede stoffer i ingrediensene i fôret

Fare:
Legemiddelrester og andre uønskede
stoffer i fisk/dyr

Fare:
Hygiene
Forurensing av ledningsnett

Fare:
Hygiene

Fare:
Hygiene
Dårlig vann- og avløpsnett

SONE 7

Tiltak
• Regler for medisinbruk og fôrbruk
• Tilsyn med oppdrettsanlegg og bønder
• Overvåking av fremmedstoff i dyr og
oppdrettsfisk

Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med vannverk, meieri, slakteri
og fiskemottak
• Overvåking av fremmedstoff
i planter, dyr og oppdrettsfisk

Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med grossister, butikker
og serveringssteder
• Tilsyn med vannverk og utbedring av vann- og avløpsnettet

Tiltak
• Vi gir råd – ansvaret for
god kjøkkenhygiene
har du selv

Tiltak
• Regler som hindrer bruk av
forurensede fôringredienser
• Tilsyn med fôrprodusenter
• Overvåking av fôret

Tiltak
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med produsenter

Fare:
Hygiene
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ADMINISTRERENDE HAR ORDET

NØKKELTALL 2016

ET ÅR I SMILETS TEGN
Maten i Norge er trygg og det samme
gjelder drikkevannet. Få blir syke av mat
eller drikkevann. Vi avdekker sjelden hygieniske forhold som truer mattryggheten.
Dyrehelsen og plantehelsen er også god.
Norge er i verdenstoppen på disse områdene.
Alt er ikke rosenrødt, og vi lever ikke beskyttet fra resten av verden. I fjor fikk vi en
ny alvorlig sykdom på hjortedyr – Skrantesjuke. Ti tusen prøver er tatt og kun fem
dyr har testet positivt så langt. Kartleggingsarbeidet var omfattende, men ble
gjennomført i godt samarbeid med blant
annet Veterinærinstituttet, NINA, Miljødirektoratet, SNO og mange frivillige
organisasjoner. Målet er å begrense og
helst utrydde sykdommen.
Selv om de fleste dyr har det godt, dør for
mange på utmarksbeite. Dyretragedier
skjer og hvert tilfelle er én for mye. Dyrevelferd er derfor en av våre viktigste oppgaver.

2014

Det er med stolthet jeg kan si at Mattilsynet leverte gode
resultater på våre effektmål i vårt første driftsår med ny
organisasjon.

ÅRSVERK

1255

2015*

1 263 085

1 281 054

Driftsutgifter

1 225 443

1 182 956

1 271 498
Biprodukter
1221 179

71 071

68 113

72 889

Antall årsverk

1 281

1 257

1 255

– Hovedkontoret

293

310

301

988

947*

955

5,90

5,80

4,8

4,5

Næringsmidler

– Region

2015/1257

2016

BEVILGNING (1.000 KR)

Antall tilsyn
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KONTORSTEDER

70

Biprodukter

Sykdoms- og velferdsproblemene innen
oppdrettsnæringen er store. Det er positivt
at oppdretterne bruker mindre lakselusmidler. Samtidig skader de mekaniske
behandlingsmetodene mange fisk; det kan
ikke fortsette. Det står høyt på listen vår
å få aktørene i fiskenæringen til å bedre
fiskens velferd og helse.
Drikkevannet i Norge kan bli forurenset
siden ledningsnettet trenger omfattende
oppgradering. Mattryggheten kan bli dårligere ettersom mer av maten vi spiser
er importert. Matkriminalitet er utbredt i
mange land og kan ramme norske forbrukere. Dyre- og plantehelsen er under press
på grunn av økt import og reise med kjæledyr.
Å opprettholde god status og løse
utfordringer avhenger av innsatsen til
næringsaktørene, dyreeierne og oss. Vi
er «vaktbikkje» for forbrukere og dyr, og
«førerhund» for næringsliv og dyreeiere.

SMILEFJESSATSING

Fjorårets store satsing fra oss var smilefjestilsynet. Forbrukerne over hele landet får nå lett tilgjengelig og oppdatert
informasjon om tilsynsresultater på serveringsstedene. 7500 serveringssteder
fikk til sammen 11 000 tilsyn. For å klare
dette effektiviserte vi tilsynet og tok i
bruk ny teknologi. Nå avslutter vi tilsynet på stedet og offentliggjør resultatet
umiddelbart på matportalen.no og med
plakater på døren. Serveringsstedene
retter raskere opp feil og hygiene er blitt
bedre. Smilefjestilsynet har vært både
krevende og givende samtidig som det har
gitt oss erfaringer vi skal bruke på andre
områder.

EN ORGANISASJON I RIKTIG
UTVIKLING

Sykefravær (i prosent)

2016 var første hele driftsår etter omorganiseringen. Resultatet viser flere tilsyn og
mer tid brukt til operativt tilsyn; vi brukte
mer tid på å kommunisere og veilede; og
hjelper også flere gjennom nettjenestene
våre. Aktiviteten på regelverksfronten har
vært høy. I vårt internasjonale arbeid prioriterte vi saker som er viktige for norske
aktører og forbrukere, og hvor vi har påvirkningskraft. Fiskehelse og antibiotikaresistens er to av de viktigste sakene. Jeg
vil takke mine engasjerte og dyktige medarbeidere for innsatsen de har lagt ned.

STORE UTFORDRINGER

Fremtiden vil preges av økt bruk av havet
som kilde til mat og andre produkter, mer
internasjonal matvarehandel og delingsøkonomi – dette skaper nye utfordringer.
Digitalisering vil gi både næringsaktørene
og oss muligheter til å løse utfordringene
mer effektivt.
Som viktig premissgiver for gjennomføringen av matpolitikken befinner Mattilsynet seg i skjæringspunktet mellom
bærekraftig produksjon og mattrygghet.
Vi skal ikke være et hinder for helt nødvendig utvikling, men vi skal og må sikre mattryggheten samt god dyrehelse og velferd.
Befolkningen har høy tillit til oss. I årets
omdømmeundersøkelse av offentlig sektor
kom vi på andreplass. Det gjør oss stolte
og ydmyke, og inspirerer til fortsatt innsats for et samfunn der maten er trygg og
dyra har det godt.
Harald Gjein
Administrerende direktør

Smilefjestilsynet har vært både krevende
og givende samtidig som det har gitt oss
erfaringer vi skal bruke på andre områder

5,25

Turnover (i prosent)

3,2

Tilsyn

REGIONER

5

Dyr

*Fra 2015 har Mattilsynet to forvaltningsnivåer.

Næringsmidler

ImporT

Import/export
Dyr

Tilsyn
KontrolL

SLIK BRUKER MATTILSYNET
RESSURSENE

KontrolL

Toll

Biprodukter

Fisk

Næringsmidler

Toll

ImporT

Næringsmidler

Import/export

72 889

Biprodukter

Tilsyn

Dyr

Tilsyn

27Fisk504

Planter

Drikkevann

ImporT

ImporT

3+43+742221

Impor
Fisk

KontrolL

Toll

Grensekontroll

Drikkevann

Planter

7 089
Toll

Planter

1 122,6

3 436
Import/export

KontrolL

TOTALT ANTALL TILSYN 2016

Dyr

Fisk

Import og eksport

5 628

Biprodukter

Drikkevann

Planter

Næringsmidler

Næringsmidler

25 674

Tilsyn

Biprodukter, innsatsvarer
og annet tilsyn

1 093

Dyr

TIDSBRUK, TOTALT ANTALL ÅRSVERK 2016
37,9

Utvikle regelverk

484,4 Føre tilsyn
73,3

Kommunisere og veilede

47,5  I nnhente kunnskap og analysere tilstand

ImporT

243,7  Styre Mattilsynet

KontrolL

235,9 Støtte Mattilsynet
Toll

Import/export

Drikkevann

1 430

Planter

Planter

Fisk

1 035

Drikkevann

Dyr

Tilsyn
8
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STATUS 2016

ImporT
STATUS

2016
KontrolL

Toll

Import/export

MAT

Maten i Norge er trygg. Det er lite
smittestoffer i norske husdyr og
norskproduserte matvarer. Få blir
derfor syke av maten.

DRIKKEVANN

Mer enn 90 prosent av befolkningen
er tilknyttet vannverk som leverer
trygt drikkevann. Ledningsnett er
mange steder i dårlig stand og det
kan føre til forurensing av vannet.

MÅL

Folk skal ikke bli matforgiftet og mat skal
ikke inneholde kjemiske stoffer i mengder
som gjør den helsefarlig.

RESULTATER

MÅL

Alle skal ha tilstrekkelige mengder trygt
drikkevann.

RESULTATER

Mattilsynets og virksomhetenes arbeid
for å forebygge smittsomme sykdommer
og sikre god hygiene gir resultater. Overvåkingsprogrammene viser få funn av
fremmedstoffer.

Drikkevannskvaliteten er generelt sett
god. Få blir syke av vannet. Noen er
imidlertid tilknyttet små vannverk som
leverer til mindre enn femti mennesker.
Siden de ikke må rapportere til oss vet vi
lite om drikkevannet de leverer.

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

Mer import og mer kompleks matproduksjon kan gi mindre trygg mat.
Matkriminalitet er et stort problem i
Europa og vil trolig øke. Handel med
helsefarlig kosttilskudd via internett
bekymrer. Vi trenger mer kunnskap om
stoffer i mat som kan gi helseskader.

TILTAK

Vi fortsetter det forebyggende arbeidet
og kunnskapsinnhenting om kjemiske
stoffer i mat. Vi skal advare forbrukere
om farene ved kjøp av kosttilskudd og
kosmetikk på nett fra useriøse aktører.

MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende

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

FISKEHELSE PLANTER
Fiskehelsen og – velferden har blitt
dårligere.
Oppdrettsnæringen
sliter fortsatt med lakselusproblemer, sykdommer, høy dødelighet og mangelfull beredskapskapasitet.

Plantehelsen er god sammenlignet
med i andre europeiske land.
Mer import øker risikoen for nye
alvorlige planteskadegjørere. Dette
er en trussel for norsk plantehelse.

MÅL

MÅL

Drikkevann

Planter
Statusen på mat, drikkevann,
plantehelse og dyrehelse er god,
mens det fremdeles er utfordringer knyttet til dyrevelferd,
fiskehelse og fiskevelferd. Slik
kan vi kort oppsummere 2016 på
våre hovedområder.

DYR

Fisk

Ledningsnettet er mange steder for
dårlig. Utette rør gjør at forurensinger
kan bli sugd inn i det rene drikkevannet.
Kommuner og andre aktører tar for lite
hensyn til drikkevann i sine langsiktige
planer. Mange vannverkseiere har dessuten for dårlig beredskap.

TILTAK

Vi skal følge opp vannverkseiere som
ikke ivaretar ansvaret sitt og bruke
nødvendige virkemidler. Vi skal følge
opp vannverkenes leveringssikkerhet og
kommunenes reguleringsplaner.

MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende

MÅL

Dyrehelsen skal fortsatt være god, og alle
dyr skal ha god velferd.

RESULTATER

Få funn av infeksjonssykdommer som kan
smitte mennesker (zoonoser). Dyrepolitisatsingen styrket samarbeidet med
politiet og førte til bedre oppfølging av
dyrekriminalitet.

UTFORDRINGER

Mer reise med og innførsel av kjæledyr
er en risiko. Vi fikk en ny alvorlig sykdom
på hjortedyr - Skrantesjuke. Kun fem dyr
testet positivt. Tap av dyr på beite er
fremdeles stort, og vi har få virkemidler
som kan redusere tapstallene.

TILTAK

Fiskehelsen og fiskevelferden skal være
god uten nevneverdig bruk av medisiner.

RESULTATER

Lakselussituasjonen er fortsatt vanskelig.
Det er reduksjon i bruk av legemidler, men
de nye mekaniske metodene gir dårligere
velferd. Én av fem fisk dør i produksjonen.
Utbrudd av alvorlige sykdommer er fremdeles høyt.

UTFORDRINGER

Aktørene mangler en felles strategi
for å bedre situasjonen. Samarbeidet
mellom aktørene om koordinert drift og
beredskap må bli bedre. Forvaltning av de
nye produksjonsområdene bli krevende.

TILTAK

Det forebyggende dyrehelsearbeidet
fortsetter og vi vil stramme inn på
regelverket rundt reise med kjæledyr.
Samarbeidet med husdyrnæring og miljømyndigheter fortsetter for å redusere
tap av beitedyr. Vi skal avdekke dårlig
dyrevelferd gjennom blant annet samarbeid med politiet.

Vi vil fortsatt prioritere tilsyn hos
oppdrettere med størst lakselusproblemer. Vi fortsetter arbeidet med
sykdomsforebyggende tiltak, og skal
effektivisere saksbehandling for å frigjøre ressurser til tilsyn.

MÅLOPPNÅELSE

MÅLOPPNÅELSE

Tilfredsstillende

Ikke tilfredsstillende

Plantehelsen skal fortsatt være god
og nye planteskadegjørere skal ikke
etablere eller spre seg.

RESULTATER

Det er få alvorlige plantesykdommer i
Norge – vi har 14 av 154 alvorlige sykdommer. Tolv er under bekjempelse, mens
to er så spredt at de ikke er lønnsomme å
bekjempe med offentlige midler.

UTFORDRINGER

Mer import øker faren for innføring
av nye skadegjørere. Mange skadegjørere er vanskelig å oppdage på
importtidspunktet. Mange importører
– særlig små – mangler gode systemer
som hindrer innførsel av skadegjørere.
Anleggsarbeid kan spre planteskadegjørere og ugress.

TILTAK

Vi fortsetter overvåkingen og bekjempingen, og vi skal følge opp importører
for å sikre at de har gode systemer som
hindrer innførsel av planteskadegjørere.

MÅLOPPNÅELSE
Tilfredsstillende
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SMILEFJESTILSYN

SMILEFJESFORDELING

FAKTA:
HVA BETYR
SMILEFJESSYMBOLENE?

65 %

32 %

SERVERINGSSTEDER

3%

TILSYN

• SMILEMUNN:
Gode resultater på tilsyn.
• STREKMUNN: 			
Noe må rettes.
• SUR MUNN: 			
Alvorlige mangler er funnet.

FAKTA:
DETTE SKJER PÅ TILSYN
• Vi kontrollerer ledelse og rutiner, lokaler og utstyr, mathåndtering og tilberedning
samt sporbarhet og merking.

7 500

SMILEFJESTILSYN
Smilefjestilsyn var årets største satsing i
Mattilsynet. Målet med smilefjes er først
og fremst å gi forbrukeren lett tilgjengelig
og oppdatert informasjon om resultatet
av våre tilsyn på serveringssteder over
hele landet. I tillegg skal det bidra til å heve
hygienen og mattryggheten på serveringsstedene.

VANLIGSTE FEIL ER MANGELFULL
ALLERGENMERKING

I løpet av året kontrollerte vi 7 500 serveringssteder minst én gang. Flere fikk
tilsyn to ganger siden vi bruker en tilsynsfrekvens på åtte måneder i oppstartsfasen.
Totalt ble det gjennomført 11 000 smilefjestilsyn og det samme antallet smilefjesplakater ble hengt opp.

Mattilsynet ga forbrukerne mer makt til å bestemme
selv da vi lanserte det landsdekkende smilefjestilsynet i
2016. Nå henger det plakater godt synlig slik at du får vite
hvordan hygieneforholdene er på serveringsstedene, før
du bestemmer deg for å gå inn eller ikke.

Seks av ti serveringssteder hadde alt i orden
ved førstegangs tilsyn, og fikk smilemunn
på plakaten sin. En del spisesteder ble det
oppdaget mangler på. De vanligste feilen
var mangelfull allergenmerking i menyene.
Dernest fulgte mangler ved renhold av
lokaler, internkontroll og håndvask.
Best i klassen ble serveringsstedene
i Møre og Romsdal og Trøndelag. En forklaring kan være at de har hatt prøveordning med smilefjestilsyn i flere år før

Jeg kommer aldri
til å gå på en
restaurant med
sur smilemunn.
Bent Høie, helseminister.

11 000

Det er en veldig god ordning som vil
gjøre livet enklere når vi skal ut og spise.
Forbrukerrådet

ordningen offisielt rullet ut i 2016. Dette
gir oss en god indikasjon på at smilefjesordningen gir ønskede resultater.

SERVERINGSSTEDENE HAR
SKJERPET SEG

Forventningene til innføringsperioden
er oppfylt med god margin. Serveringsstedene har skjerpet seg, og utbedrer
raskere eventuelle feil og mangler.
Folk og ikke minst journalister har vist stor
interesse. Vi registrerte over 1500 unike
nyhetssaker i mediene – de aller fleste
med fornøyde innehavere som viser fram
smilefjesplakaten i lokalavisen.

ORDNINGEN SKAL EVALUERES OG
VIDEREUTVIKLES
Vi skal utvikle smilefjestilsynet videre,
noe som vil gi stadig bedre mattrygghet
og mer informasjon til forbrukerne. For å
få til dette skal vi evaluere og gjennomføre en brukerundersøkelse hos både
smilefjesvirksomhetene og forbrukere i
inneværende år. Vi kommer også til å bruke
erfaringene til å utvikle tilsynet vårt på
andre områder.

Kort sagt skal vi fortsette å fortelle deg
som forbruker om maten er trygg. Vårt
smilefjes sier imidlertid ingenting om
maten er god – det overlater vi til deg og
andre å vurdere.

• Tilsynet avsluttes på s t e d e t
og serveringsstedet får et
smilefjessymbol. Den dårligste karakteren på kontrollpunktene som er sjekket bestemmer fjessymbolet.
•
Får serveringsstedet strekmunn eller sur munn, er det
feil som må rettes opp. Når
det er gjort får Mattilsynet
melding og kommer på en ny
vurdering innen ti virkedager. Hvis feilen er rettet blir
fjessymbolet endret til et
smil.
• Smilefjesplakaten
henges
opp godt synlig for gjestene,
og ligger også søkbart på
matportalen.no/smilefjes
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FAGLIGE SATSINGSSOMRÅDER

FAGLIGE
SATSINGSSOMRÅDER
Vi står overfor store utfordringer innenfor fiskehelse- og
velferd, drikkevann, dyrevelferd og antibiotikaresistens.
Disse skal løses både ved at vi forbedrer virkemidlene vi
benytter, og ved å fornye og forenkle organisasjonen og
måten vi jobber på.

FISKEHELSE OG –VELFERD
Norge er verdens største produsent av atlantisk laks med en
årlig produksjon på over en million tonn. Det siste året gikk
produksjonen ned. Hovedårsakene er lakselus og sykdommer.

Hvert år settes rundt 300 000 millioner fisk ut i oppdrettsanleggene. Årlig dør én av fem fisk som settes ut. Det er et fåtall av
anleggene som står for den høye dødsraten.

UTFORDRINGENE

VÅR SATSING

Deler av oppdrettsnæringen sliter fortsatt med lakselusproblemer,
sykdommer, høy dødelighet og mangelfull beredskapskapasitet.
Aktørene mangler en felles strategi for å bedre situasjonen.
Lakselusproblemene skyldes at legemidlene mot lakselus har
mistet effekten, og lusen er blitt resistent mot midlene. Nye
metoder er utviklet og tatt i bruk. Legemiddelbruken er redusert,
men de nye metodene har ført til at mange fisk skades, får dårligere velferd og dør.
Antallet utbrudd av de alvorlige og smittsomme fiskesykdommene
ILA og PD er stabilt høy. PD fører blant annet til økt dødelighet
og mottakelighet for andre sykdommer. ILA fører også til økt
dødelighet, og alle anlegg med utbrudd må slaktes ut raskt. Begge
sykdommene gir store tap for oppdretterne.

Vi prioriterer lakselustilsynet – spesielt i anleggene med høye
lakselusnivåer og velferdsproblemer. Arbeidet med ny lakselusforskrift er startet, og vi tar sikte på at en ny forskrift trer i kraft
fra 2018.
Vi fortsetter arbeidet med sykdomsforebyggende tiltak som bedre struktur på oppdrettslokaliteter, koordinert brakklegging og
redusert flytting av sjøsatt fisk gjennom aktiv bruk av driftsplangodkjenninger.
Vi skal øke andel ressurser vi bruker på tilsyn med lakselus, legemidler, fiskehelse og fiskevelferd i samsvar med økte tildelinger.

DYREVELFERD

DRIKKEVANN

I dag er dyrevelferden som helhet god, selv om det ikke gjelder
fullt ut for alle produksjonsformer eller alle dyrehold. Bønder
og andre landdyrholdere holder stort sett en høy standard, og vi
finner få alvorlige brudd på regelverket.

9 av 10 nordmenn er tilknyttet vannverk som leverer trygt
drikkevann. Imidlertid øker utfordringene som kan føre til at
færre får trygt drikkevann i tilstrekkelige mengder.

UTFORDRINGER

Å sikre trygge drikkevannskilder er utfordrende. Nye bolig- og fritidsområder, nye veier, ferdsel i utmark og klimaendringer utsetter mange drikkevannskilder for økt press og fare for forurensing.
Derfor må vannverkseierne tilpasse seg og gjøre store investeringer for å opprettholde samme sikkerhet. Mange kommuner og
andre aktører tar for lite hensyn til drikkevannet i sin langsiktige
planlegging. Flere vannverk har dessuten for svak beskyttelse
mot forurensing av nedbørsfeltet og råvannskilden.

Om lag 150 000 dyr dør årlig på utmarksbeite. Selv om det er en
nedgang, er det fremdeles for mange. Tap av dyr på utmarksbeite
er fortsatt den største dyrevelferdsmessige utfordringene vi
har i Norge. Rovdyrtapene får mest oppmerksomhet, men hoved
delen av tapene skyldes ulykker, skader og sykdom. Forebygging
kan være vanskelig.
Enhver dyretragedie er en for mye. Vi tror vi oppdager de aller
fleste tilfellene av alvorlig vanskjøtsel av produksjonsdyr og hest.
I 2016 registrerte vi dette i 42 landdyrehold, samme nivå som året
før. Risikodyrehold, der dyr over lang tid lever under svært dårlige
forhold, påfører langt flere dyr lidelse enn «dyretragediene».
I tillegg er det mange dyrevelferdsmessige problemer knyttet til
uforsvarlig hundeavl, store hundehold, langdistanse hundeløp og
hjemløse katter.

SATSINGER

Vi skal følge opp dyrehold som har lav standard over tid tettere,
og bruke virkemidlene våre tydeligere. Da vil vi enten få til raskere
varige forbedringer eller raskere avvikling av dyreholdet.
Stadig bedre samarbeid med organisasjoner og interessenter
er viktig for oss. I kampen mot dyrekrimialitet fortsetter vi samarbeidet med politiet generelt og spesielt i Rogaland og SørTrøndelag der vi har prøveprosjekter med dyrepoliti.
Vi fortsetter å følge opp dyreeiere og prioriterer informasjonstiltak om betydningen av korrekt parasittbehandling, fôring og
stell av lam før slipp på utmarksbeite.

UFORDRINGENE

I dag er det ca. 51 200 kilometer med vannledninger. For å hindre
elding og fare for forurensing, må ledningsnettet systematisk
skiftes ut. Fornying er en stor og kostbar oppgave. Utskiftingen
går for tregt og det er stort etterslep. Ledningsnettet er mange
steder for dårlig. Utette rør gjør at forurensinger kan bli sugd inn i
det rene drikkevannet.

VÅR SATSING

Kommuner og andre vannverkseiere har hovedansvaret for å sikre
trygt drikkevann i tilstrekkelig mengder. For at de skal ivareta sitt
ansvar skal vi følge opp vannverkseiere og bruke virkemidlene
som er nødvendige for å få oppnå resultat – selv om det kan bety
milliardinvesteringer.
Vi skal delta aktivt i kommunenes planprosesser, og vannverkseiere med dårlig beredskap skal følges opp.
Vi skal gjøre den nye drikkevannsforskrift kjent, slik at alle eierne
av vannforsyningssystem er kjent med og følger de nye kravene.
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ANTIBIOTIKARESISTENS

ABC OM CWD

Friske dyr bruker ikke antibiotika. Forbruket av antibiotika til
norske husdyr er blant de aller laveste i Europa. Likevel er det
viktig å sette inn tiltak for å mine resistensutviklingen og innrette
oss slik at konsekvensene for mennesker og dyr blir minst mulig.

Skrantesjuke, på engelsk CWD (Chronic Wasting Disease), ble
i fjor oppdaget på hjortedyr i Selbu og på Nordfjella. Det er første
gang sykdommen er oppdaget utenfor USA og Asia. Mattilsynet
og våre samarbeidspartnere har jobbet på spreng for å kartlegge
og begrense sykdommen her til lands.

UTFORDRINGER

FORENKLE, FORBEDRE, FORNYE

Antibiotikaresistens er et raskt voksende problem i verden og
utgjør en alvorlig trussel mot global helse. Vi risikerer en fremtid
uten effektive antibiotika, der infeksjoner som i dag regnes som
ufarlige igjen kan få dødelige utfall.

Mattilsynet fører tilsyn med 150 000 ulike virksomheter over
hele landet. Vi kan ikke være tilstede over alt til enhver tid. Derfor må vi være synlige og tydelige gjennom lett tilgjengelig informasjon og veiledning.

For å løse samfunnsoppdraget vårt i en verden i stadig
endring, må vi tilpasse og utvikle oss og ta i bruk nye arbeidsmetoder.

De viktigste årsakene til vårt lave antibiotikaforbruk i norsk
dyrehold er god dyrehelse, dyktige og ansvarlige bønder, veterinærer som praktiserer ansvarlig bruk av antibiotika og et godt
samarbeid mellom næringen og myndighetene. Imidlertid har
det vært en økning i økning i antibiotikabruken på kjæledyr. Stor
import av gatehunder fra Øst-Europa øker risikoen for innførsel
av ulike resistente bakterier.

UTFORDRING

Utviklingen på fagområdene våre er stor. Matproduksjonen
blir mer avansert med mange nye løsninger til havs og på land.

SATSINGER

Mattilsynet skal bidra til regjeringes mål om å redusere antibiotikabruken til matproduserende dyr med 10 prosent og til
kjæledyr med 30 prosent innen 2020. I tillegg skal ikke husdyrassosiert MRSA få etablere seg i norsk svinehold.
Vi skal utvide bruken av veterinært legemiddelregister
(VetReg) og sikre god oversikt til bruk for tilsyn og til rapportering nasjonalt og internasjonalt. Sammen med Legemiddelverket,
Veterinærforeningen og NMBU skal vi utvikle e-læringskurs for
veterinærer i bruk av antibiotika samt oppdatere terapianbefalinger til dyr.

Vårt mål er å gjøre hverdagen bedre for brukerene våre slik at det
er enklere å følge reglene. Regelverket virksomhetene skal følge
og vi føre tilsyn etter, er omfattende og til dels komplisert. Det er
i tillegg i stor grad EØS-basert.
For at brukerne skal forstå ansvaret sitt og følge regelene er det
viktig at vi både er til stede på tilsyn, men i vel så stor grad at vi
gir god informasjon og veiledning gjennom andre kanaler.

SATSING

Vi øker innsatsen for å styrke veiledning til brukerne våre. Blant
annet gjennom mer klarspråk og forbedringer i nettjenestene
våre skal vi skal bli mer tilgjengelig. Samtidig som vi effektiviserer
bruken av tid på å svare på henvendelser, skal vi få flere til å bruke
nettsidene våre for å løse oppgavene de ønsker.

UTFORDRINGER

HVA ER CWD?

Skrantesjuke er en dødelig sykdom hos hjortedyr som oppstår når
en type proteiner (prioner) ikke brytes ned i kroppen. Sykdommen oppstod i USA og Canada, og er i tillegg påvist i Sør-Korea på
importdyr fra Canada. I Norge er sykdommen foreløpig funnet på
to elg i Selbu og tre reinsdyr i Nordfjella.
Det er ingen kjent smitte av sykdommen fra dyr til mennesker.

Utfordringen for Mattilsynets organisasjon er å møte utviklingen uten å være et hinder for nødvendig næringsutvikling
og samtidig bidra til regjeringens mål om fornying, forbedring
og forenkling av forvaltningen.

Andre kjente prion-sykdommer hos dyr er skrapesyke på sau og
kugalskap (BSE) på storfe. Det er ikke påvist noen sammenheng
mellom skrapesjuke, BSE og skrantesjuke.

SATSING

HVA GJØR MYNDIGHETENE?

Vi skal høste frukter av omorganiseringen og utvikle produktivitetsmålingene. Målet er at en større andel av ressursene våre brukes på kjerneaktivitetene våre – dvs utøvende
arbeid innen regelverksutvikling, tilsyn, kommunikasjon/veiledning og kunnskapsinnhenting/analyse.
Organisasjonen skal bli mer fleksibel slik at den fremmer
samhandling og effektiv utnyttelse av kompetansen. Konkret
skal vi vi se på tilsynsmetodikken vår, gjennomføre piloter på
kjedetilsyn, teamtilsyn på utvalgte områder og avslutte tilsyn
på stedet. Å utvikle digitale løsninger er sentralt i utviklingsarbeidet.

I første omgang kartlegger vi situasjonen. I 2016 tok myndighetene
i samarbeid med jegere prøver av 10 048 hjortedyr. Kartleggingen
fortsetter i 2017.
Mattilsynet og Miljødirektoratet bestilte også en risikovurdering
av Vitenskapskomiteen for mattrygghet for å kunne foreslå
nødvendige tiltak for å begrense sykdommen.
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FRAMTIDSUTSIKTER
Meir bruk av ressursane i havet, auka internasjonal matvarehandel,
sirkulær økonomi og delingsøkonomi er nokre av utviklingstrekka
som stiller nye krav til Mattilsynet dei næraste åra. Samstundes vil
digitaliseringa gje næringsaktørane og oss nye verktøy til å løyse
utfordringane.

MEIR IMPORT
Auka etterspurnad, nye matvanar og meir import gjer at Ola og
Kari Normann tar meir del i den internasjonale matvarehandelen. Noreg er ein felles matmarknad med EU, og nær halvparten
av maten vi et, er importert. Vi får fleire varer å velje mellom og
helsefordelar sidan vi kan kjøpe grønsaker og frukt gjennom heile
året.

UTNYTTING AV HAVRESSURSANE
I framtida vil meir av matvareproduksjonen i verda kome frå havet.
Utnytting av havressursane vil gje auka produksjon i eksisterande
næringar, nye marine næringar og nye marine produkt som tang,
tare og sjøpølse. Utviklinga inneber òg nytting av fiskeoljer, restråstoff og tare til spesialprodukt retta mot mat, helsekost, fôr,
kosmetikk og farmasi. Tilsvarande skjer på land med auka bruk av
mellom anna insekt til fôr og mat. Som stor sjømatnasjon vil det
vere viktig for Noreg å fylgje og leie utviklinga i bruk av havressursar.
Utviklinga må ikkje gå utover mattryggleiken, dyrehelsa eller miljøet. Det stiller store kunnskapskrav til næringsaktørane, at dei
tar ansvar og ser farar som kan dukke opp i produksjonen.
Rolla til Mattilsynet er i skjeringspunktet mellom berekraft og
mattryggleik på den eine sida, og effektiv produksjon på den andre. Vi skal sikre helsa og interessene til forbrukarane og dyra,
men utan å vere eit hinder for naudsynt utvikling. Kort sagt må
vi vere kloke, tenkje nytt og ha naudsynt kunnskap. Vi må òg lage
reglar som er tilpassa utviklinga og som sikrar trygge produkt.
Norsk fisk er etterspurd i 143 land, men krava frå importlanda aukar. Det held ikkje lenger at fisken er norsk; særskild dokumentasjon og krav om å tilfredsstille reglane i importlanda vert meir vanleg. Tilgangen til marknadene vert difor meir sårbar. Mattilsynet
er garantist for at fisken er trygg å ete og at krava frå importlandet er innfridde. Sidan sjømateksporten skjer døgnet rundt heile
året, må vi utvikle effektive dokumentasjons- og attestsystem
tilpassa eksporten.

ØKONOMIEN UTFORDRAR
MATTRYGGLEIKEN
Berekraft og miljøomsyn
er viktig i dagens samfunn.
Å nytte alle ressursane frå
matproduksjonen heilt ut får
større merksemd. Matavfall
og fisk- og kjøttrestar som
ikkje går til mat, er ressursar
vi kan nytte til andre produkt.
Den sirkulære økonomien har
som mål å unngå avfall og ser
alt som ein ressurs i eit krinslaup. Framveksten av han
kan føre til meir framandstoff
i maten. Utan god kontroll på
produksjonen kan gjenbruk av
emballasje eller bruk av avfall
til gjødsel føre til at giftstoff
endar opp på matfatet.
Delingsøkonomien skapar nye
marknadsplassar mellom tilby-

darar og kundar. Restemat er
eit døme på produkt omfatta
av delingsøkonomien. Mange
stader kan du på slutten av
dagen via ein app kjøpe restaurantmat som elles hadde vorte
kasta.
I dag er det lita eller inga regulering av desse marknadsplassane. Matvarene skiftar
hender utanom dei normale
systema som er regulerte av
reglar for sporing og hygiene.
Mattilsynet må difor ha evne
og kompetanse til å forstå kvar
slike nye utfordringar dukkar
opp, og utvikle tilsynsmetodar
for å sikre mattryggleiken.

På lasset fylgjer dårlegare oversikt over opphav og auka smitterisiko. Varekjedene vert meir komplekse. Råvarer og ingrediensar
kryssar landegrensene mange gonger før dei når forbrukaren.
Tempoet aukar. Meir av handelen skjer via internett, og det vert
vanskelegare å kontrollere. Hygienisk svikt i produksjonen eller
forureining av matvarer som fylgje av feil eller svindel rammar
raskare og breiare.
I EU-kommisjonen sin rapport om ernæring og mattryggleik i
2050, er den tydelegaste trenden at forandringane vil skje raskare. Det vert òg vanskelegare å føresjå korleis dei ulike forholda
som påverkar mattryggleiken, vil utvikle seg.
Nedgang i verdsøkonomien pressar fram billigare matvarer og
bidreg til at matkriminaliteten er på frammarsj. Mat vi ikkje kjenner opphavet til, er ein risiko fordi han kan innehalde smittestoff,
forureining eller vere handtert uhygienisk. Ein meir uoversiktleg
varehandel gjer det samstundes vanskelegare å avsløre svindel.
Smittestoffa kjenner ingen landegrenser. Meir reising, særleg
med kjæledyr, aukar faren for å ta med seg smittestoff som kan
verte overførte med menneske eller dyr. Import og smugling av
kjæledyr er i dag omfattande og allereie ein risiko for både dyreog folkehelsa.

MOGELEGHEITENE I NY TEKNOLOGI
Velferdsstaten er under press,
og det er naudsynt å effektivisere offentleg sektor. Teknologien som gjer delingsøkonomien mogeleg, skaper utfordringar, men òg mogelegheiter
for å løyse oppgåvene våre betre og meir effektivt. Allereie
no nyttar vi mobil teknologi
som gjer at vi kan avslutte inspeksjonen på staden i delar av
tilsynet vårt. Vi prøver ut dronar i samband med kontroll av
ugraset floghavre.
Sosiale medium spreier viktige bodskap raskt og direkte
til ulike målgrupper, og kan effektivisere rettleiinga vår som

i dag ofte skjer via telefon. Vi
kan nytte data frå ulike bransjar og andre offentlege organ
til å gjere tilsyna våre meir målretta. I tillegg må vi framleis utvikle andre sider ved verksemda vår. Utviklinga på forvaltningsområda våre krev at vi må
tilpasse oss, vere fleksible og
nytte ulike verkemiddel.
Mattilsynet går spennande og
utfordrande år i møte. Vi er
rusta til å møte framtida på ein
god måte.
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ØKONOMI OG STATISTIKK

SPESIFIKASJONER
(a) UTBETALINGER TIL LØNN OG SOSIALE UTGIFTER

2015

2016

691 220 493

716 030 593

Arbeidsgiveravgift

82 147 797

85 232 962

Andre ytelser

12 298 255

13 191 400

10 549 118

10 719 359

765 807 427

793 928 310

2015

2016

Lønninger

Reguleringspremie kommunale / fylkeskommunale pensjonskasser
Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

(b) ANDRE UTBETALINGER TIL DRIFT
Utgifter lokaler

87 048 396

88 035 768

Leie av maskiner, inventar og lignende

14 628 274

14 630 925

Mindre utstyrsanskaffelser

10 931 422

11 672 937

ÅRSREGNSKAP

Reparasjon og vedlikehold bygninger og lokaler

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med krav i bestemmelser om
økonomistyring i staten og Finansdepartementets rundskriv R-115

Kjøp av analyse og veterinærtjenester

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Regnskaps-, revisjons- og økonomitjenester
Kjøp av tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT
Forvaltningsstøtte

UTGIFTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET

2015
796 215 663

826 892 147

Offentlige refusjoner vedrørende lønn

-30 408 236

-32 963 837

11 804 327

15 029 211

417 148 534

427 250 839

26 175

23 444

1 194 786 463

1 236 231 804

Utbetalinger til investeringer
Andre utbetalinger til drift
Utbetalinger av finansutgifter
Sum utbetalinger

352 686
23 546 687

28 097 114

28 772 215

95 599 923

99 824 659

37 746 648

29 230 992
35 332 896

843 064

2 806 631

Øvrige driftsutgifter

44 975 929

61 352 651

Sum utbetalinger til drift

417 148 534

427 250 839

2015

2016

Gebyr for særskilte ytelser

22 064 498

32 150 027

Gebyrer for tilsyn og kontroll

114 973 793

104 983 180

Sum innbetalinger fra gebyrer

Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

657 138
31 304 061

33 465 778

Avgifter planteforedlerrett

2016

30 537 468

Reiser og diett

(c) INNBETALINGER FRA GEBYRER

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

1 154 323

30 698 577

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

Utlegg til viderefakturering

UTGIFTER OG INNTEKTER

1 152 210

0*

392 721

137 448 091

137 133 206

* Avgifter planteforedlerrett kr. 409 800,- er i 2015 rapportert under «Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten».

STATISTIKK
UTVALGTE INDIKATORER

2016

EØS-regelverk implementert i Norge innen frist

73 %

Regelverksutvikling på mattilsynet.no – antall besøk

65 783

TOTALT ANTALL TILSYN

INNTEKTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET
Innbetalinger fra gebyrer
Driftsinntekter
Innbetalinger av finansinntekter
Sum innbetalinger

2015

2016

137 038 291

137 133 206

10 497 768

9 104 902

200 646

350 902

147 736 705

146 589 010

Fordelt på tilsynsområder:
Biprodukter

137

Innsatsvarer

644

Primærproduksjon med landdyr

27 504

Herav også etter dyrevelferdsloven

13 531

Primærproduksjon med akvatiske dyr

3 436

Primærproduksjon med planter
Næringsmidler
Herav Slakteri, nedskjæring og produksjon av kjøtt
Herav Sjømat

1 035
25 674
5 332
1 676

Herav Servering og detaljist

16 413

Herav Annet næringsmidler

2 253

Drikkevann

1 430

Import

4 412

Grensekontroll

7 089

Eksport
Annet tilsyn
Sum

1216
312
72 889

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
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