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1

LEDERS BERETNING

"Vi står overfor viktige,
krevende og fremtidsrettede
avgjørelser. Hovedmålet er å
utføre samfunnsoppdraget
best mulig"
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VIKTIGE VEIVALG
Mattilsynet løste samfunnsoppdraget på en god måte i 2017. Vår innsats ga avgjørende bidrag til at maten
fortsatt er trygg, at drikkevannet er trygt og at de aller fleste dyrene har det godt. Å bidra til disse målene og
samtidig utvikle oss for å møte morgendagens utfordringer, innebærer at vi må ta viktige veivalg.
Norge er i en unik situasjon. Få blir syke av maten og drikkevannet. Dyre- og plantehelsen er god. Det gir en
trygghet i hverdagen som er ubetalelig. Selv om vi avdekker forhold det må tas tak i, er det sjelden alvorlige
trusler som rokker ved den unike situasjonen.
Aktiviteten er høy. Vi er mye ute i felt og var i løpet av året på over 70 000 tilsyn. Samtidig veiledet vi mer for
å gjøre det enklere å følge reglene. Vi gjennomførte 76 overvåkings- og kartleggingsprogrammer som vi brukte
i risikovurderinger, regelverksutvikling, kommunikasjon og tilsyn. Vi forenklet regelverk og brukte klarspråk for
å gjøre forskrifter og veiledere mer forståelige. Internasjonalt prioriterte vi områder hvor vi kan påvirke og som
er viktige for norske forbrukere og aktører. Blant annet bidro vi til å gjenopprette eksport av laks til Kina.
Vi samarbeider godt med dem vi fører tilsyn med, andre etater, politi og ikke minst kunnskapsinstitusjonene.
Samarbeid er helt avgjørende for å løse samfunnsoppdraget.
Det er likevel enkelte alvorlige problemer som krever økt innsats fra oss og aktørene.
Selv om så å si hele befolkningen får drikkevann av god kvalitet, er faren for forurensning stor. Ledningsnettet
trenger omfattende oppgradering. Er samfunnet villig til å ta de nødvendige investeringene?
Fiskeoppdrett er Norges største husdyrproduksjon og en av landets viktigste næringer. For mange
oppdrettslaks blir syke, skadet eller dør i produksjonen. Dette kan ikke fortsette.
Den dødelige sykdommen skrantesjuke (CWD) er påvist på villrein i Nordfjella. Sykdommen kan spre seg til
andre hjortevilt. Bekjempelsen er omstridt og krevende, men vi har godt håp om å utrydde den i samarbeid
med andre aktører.
Vi eksponeres stadig mer mot resten av verden. Det gir flere tilbud og muligheter. Samtidig gir det farer for
nye plante- og dyresykdommer, og for matsvindel som kan ramme forbrukerne.
Oppdraget vårt krever mye av oss i hverdagen og gjør det utfordrende å legge tilstrekkelig kraft i
videreutviklingen av organisasjonen og arbeidsmetodene. Siden opprettelsen har vi blitt mer effektive med
lavere driftsbudsjett, færre ledere og ansatte. Å endre organiseringen er likevel ikke nok for å løse
samfunnsoppdraget bedre.
Ny teknologi, utnyttelse av data fra andre kilder og mer risikobasert aktivitet må til for å arbeide mer effektivt.
Hvor ofte vi er på tilsyn kan bli enda mer risikobasert. Vi må vurdere hvor det er riktig at vi har kontorer, hvilke
tjenester vi skal yte og om andre kan utføre noen av dem. Samlet kan det bidra til at innsatsen vår blir mer
forebyggende og rettet mot de reelle farene på våre områder.
Jeg vil takke medarbeiderne mine for innsatsen – de gjør en veldig god jobb. Det bekrefter den gode statusen
på de fleste av våre områder og andreplassen i omdømmeundersøkelsen blant 88 offentlige organisasjoner. Vi
er stolte og ydmyke, og det inspirerer til fortsatt innsats for å løse oppdraget vårt til samfunnets beste.

Harald Gjein
Administrerende direktør
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2

OM MATTILSYNET

Vi er Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler. Samfunnsoppdraget vårt strekker seg fra jord og fjord
til bord. Det betyr at vi påvirker hverdagen til alle. Vår visjon er «et samfunn der maten er trygg og dyrene har
det godt».

Figur 1: Mattilsynet i samfunnet

Vi arbeider for:






trygg mat og trygt drikkevann
god helse hos planter, fisk og dyr
god dyrevelferd og respekt for dyr og fisk
helse, kvalitet og forbrukerhensyn
miljøvennlig produksjon

Hovedmålet i matloven er å sikre forbrukernes helse.
Vi skal innenfor rammene satt i matloven også ivareta
hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden. Det inkluderer markedsadgang i utlandet.

Slik løser vi samfunnsoppdraget:
Vi forebygger og håndterer hendelser som kan true
mattryggheten, plantehelsen, fiskehelsen, dyrehelsen
og dyrevelferden.
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Vi overvåker og vurderer tilstanden og
utviklingen på områdene våre.
Vi utvikler regler.
Vi fører tilsyn med dyrehold og
virksomhetene fra jord og fjord til bord.
Vi veileder og informerer om kravene i
reglene.
Vi kommuniserer og deler kunnskap.
Vi samarbeider nasjonalt og internasjonalt
med etater og organisasjoner.

Vi utfører oppdraget innenfor rammer definert av Stortinget og våre tre eiere: Landbruks- og
matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Vi er organisert i to forvaltningsnivåer; et hovedkontor og fem regioner. Regionene utfører tilsyn. Nærhet til
virksomhetene og lokal kunnskap er viktig i tilsynsarbeidet.
Hovedkontoret ivaretar direktoratsrollen, behandler klagesaker, tar seg av regelverks- og internasjonalt arbeid
Hovedkontoret er lokalisert på seks ulike steder.

Figur 2: Mattilsynets organisasjonskart

Nøkkeltall
Tabell 1 Hovedtall.

Antall tilsyn
Gjennomsnittlig antall årsverk1
Samlet tildeling og mottatte
belastningsfullmakter post 01-99
Utnyttelsesgrad post 01-292
Driftsutgifter2
Lønnsandel av driftsutgifter
Lønnsutgifter per årsverk

2015

2016

2017

68 133
1 257

72 889
1232

70 902
1 224

1 281 053 837

1 271 498 000

1 418 576 000

94 %
1 182 955 962
65 %
612 205

95 %
1 221 179 149
65 %
632 384

94 %
1 332 840 909
67 %
732 475

Mattilsynet er et bruttobudsjettert forvaltningsorgan. Vurderinger av nøkkeltall er gjort i kapittel 3 Aktiviteter
og resultater, og i kapittel 6 Årsregnskap.

1 Tall for årsverk viser antall stillinger (fast, vikar og midlertidig ansatte) omregnet til hele stillinger, uten medarbeidere i lønnet permisjon.

Tall for årsverk 2015 er ikke direkte sammenlignbare med 2016 og 2017 da det viser status ved utgangen av året og inkluderer
medarbeidere i lønnet permisjon.
2
Det er benyttet regnskapstall fra artskontorapporteringen for nøkkeltall på driftsutgifter og lønnsutgifter.
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AKTIVITETER OG RESULTATER

SAMLET VURDERING AV RESULTATER, MÅLOPPNÅELSE OG RESSURSBRUK
Vi løste samfunnsoppdraget på en god måte og oppnådde gode resultater. Vi håndterte mange sykdommer og
hendelser, utviklet og forenklet regelverk, veiledet i mange kanaler og hadde en høy tilsynsaktivitet. Dette ga
viktige bidrag til at maten fortsatt er trygg, drikkevannet er trygt og at de aller fleste dyrene har det godt. Å bygge
på kunnskap og samarbeid med andre er forutsetninger for å lykkes med dette.
Få blir syke av mat eller drikkevann i Norge. Dyrehelsen og plantehelsen er også god. Det er likevel utfordringer
som må løses. Selv om så å si hele befolkningen får drikkevann av god kvalitet, er risikoen for forurensning stor.
Ledningsnettet trenger omfattende oppgradering. Dette innebærer betydelige investeringer fra samfunnet.
I oppdrettsnæringen er det store sykdoms- og velferdsutfordringer. Den positive utviklingen med mindre bruk
av lakselusmidler fortsetter. Samtidig skader mekaniske behandlingsmetoder mange fisk. Å få oppdretterne til
å bedre fiskehelsen og -velferden er en av våre viktige oppgaver. Selv om ny teknologi kan løse noen av
problemene, mener vi det er nødvendig at oppdretterne tar mer hensyn til fiskens behov i jakten på effektive
løsninger.
Tapet av dyr på utmarksbeite er fortsatt en av de største dyrevelferdsutfordringene. Rovdyrangrep får størst
oppmerksomhet, men det er ulykker, skader og sykdom som er årsak til de fleste tapene. Også i 2017 var det
dyretragedier, og hvert tilfelle er ett for mye. Dyrevelferd krever fortsatt stor innsats fra oss. Et tettere
samarbeid med politiet bidrar til at flere av sakene som anmeldes ender med domfellelse.
Norge eksponeres stadig mer mot resten av verden gjennom import og høyere reiseaktivitet. Mer av maten vi
spiser er importert fra land med et annet risikobilde enn vi har. Matsvindel er utbredt internasjonalt. Med økt
import øker risikoen for at slik kriminalitet også rammer norske forbrukere.
Skrantesjuken (CWD) ble oppdaget i 2016. Den er tidligere bare kjent fra USA og amerikanske hjortedyr
importert til Asia. Bekjempelsen av denne dødelige og smittsomme dyresykdommen har vært en av våre mest
krevende oppgaver det siste året, men vi har godt håp om at vi skal nå målet om å utrydde den fra norsk natur.
Ikke minst takket være godt samarbeid med Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, Statens naturoppsyn,
Norsk institutt for naturforskning, kommuner, frivillige organisasjoner og grunneiere.
Sikring av mattrygghet, dyrevelferd og helse hos planer og dyr baserer seg på strenge regelverkskrav. Vi fører
tilsyn og overvåker helsestatus til lands og til vanns. Vi gjennomførte totalt 70 902 tilsyn i 2017. Flere
ressurskrevende saker - særlig innen akvakultur og dyrevelferd - og mer veiledning gjorde at antallet tilsyn var
noe lavere enn året før. Smilefjestilsyn bidro til fortsatt økt produktivitet. Vi fant brudd på regelverket i 50
prosent av virksomhetene vi førte tilsyn med. Dette er to prosent mer enn året før.
Vi håndterte 800 sykdomstilfeller og hendelser i vanlig linjeorganisasjon. Vi tok i bruk hendelseshåndteringsverktøyet MatCIM. Erfaringer fra hendelser og øvelser gjør at beredskapsevnen vår er god. Nå forbereder vi
NATO-øvelsen Trident Juncture hvor vi utfordres på en krigslignende situasjon.
Vi hadde god måloppnåelse for gjennomføring av EU-regelverket i norsk rett. 60 prosent av EØS-regelverket
ble fastsatt innen fristen. Det er en liten nedgang. Sammen med departementene jobber vi med å
videreutvikle, harmonisere og effektivisere EØS-arbeidet.
Å få til eksport til nye markeder eller nye produkter til kjente markeder, innebærer krevende og langvarige
forhandlinger. I 2017 prioriterte vi spesielt markedene i Kina og Brasil. Innsatsen vår bidro til å gjenåpne det
kinesiske markedet for eksport av laks.
Befolkningen har høy tillit til oss. For å ta vare på tilliten prioriterer vi utvikling av bedre digitale tjenester og
klart språk i all skriftlig informasjon. Kommunikasjonsinnsatsen vår i forbindelse med bekjempelse av
skrantesjuken gjorde det lettere å få oppslutning om planen.
Tidsbruken til administrasjon og ledelse gikk ned også i 2017. Flere ressurser ble brukt på kjerneaktiviteter og
utvikling. Utviklingsarbeid er avgjørende for å effektivisere driften. Vi arbeider med å utvikle nye arbeidsformer
for å løse samfunnsoppdraget på en enda bedre måte.
Videre i kapittelet omtaler vi måloppnåelsen på de ulike fagfeltene, hvordan vi løser samfunnsoppdraget og
omtaler ressursbruken.
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MAT OG DRIKKEVANN
Norge er et av landene med tryggest mat og drikkevann. Mer enn 90 prosent av befolkningen er tilknyttet
vannverk som leverer trygt vann. God dyrehelse og liten forekomst av smittestoff i norske husdyr og
norskproduserte matvarer er viktige årsaker til den gode statusen.

Kort statusbeskrivelse
Mattilsynets oppgaver er å sikre trygg mat og trygt drikkevann. Norsk mat og drikkevann er av de tryggeste i
Europa. Det er få alvorlige sykdomsutbrudd som skyldes mat og drikkevann i landet vårt, men den gode
statusen blir stadig utfordret av økt import, nye matvarer og ingredienser som tas i bruk, nye
omsetningsformer og økt reiseaktivitet. Informasjon og motstridende synspunkter om mat kommer i mange
kanaler. Det gjør det stadig vanskeligere for forbrukeren å ta informerte valg. Når det handles råvarer og
ingredienser på verdensmarkedet blir det også mer krevende for næringen å sikre god nok sporing og hindre
matsvindel.
All mat inneholder ulike kjemiske stoffer, men vi trenger å vite mer om dem for å avdekke farer som kan gi
helseskader. Kunnskapen om mattryggheten i nye marine arter er heller ikke god nok.

Effektindikatorer og samlet vurdering av måloppnåelse
Tall for indikatorene står i vedlegg 2.
Effektindikator

Måloppnåelse

Vurderinger

Antall og andel undersøkte prøver med ulovlig innhold
av fremmedstoffer (som plantevernmiddelrester,
dioksiner, PCB og legemiddelrester)

Tilfredsstillende

Overvåkning av mat viser jevnt over få
overskridelser.

Antall meldte partier som har vært årsak til
matvareallergi/-intoleranse på grunn av reaksjoner på
udeklarerte allergener

Tilfredsstillende

Matallergiregisteret mottok 92 meldinger fra leger
på alvorlige allergiske matreaksjoner mot 135 i
2016. En matprøve analysert og viste udeklarerte
allergener.

Antall sendte meldinger om påvist helsefare i matvarer
og fôr i det norske markedet (RASFF).

Tilfredsstillende

37 norske notifikasjoner
51 utenlandske notifikasjoner fulgt opp i Norge.

Antall registrerte sykdomstilfeller etter smitte av
Salmonella, Campylobacter, Yersinia, Shigella, Listeria,
EHEC (MSIS)

Tilfredsstillende

Flere ble smittet med Campylobacteriose,
Yersiniose og E. coli EHEC. Nivået er fortsatt lavt i
europeisk sammenheng (Folkehelseinstituttet)

Andel personer i Norge tilknyttet vannverk med
tilfredsstillende analyseresultater mht
drikkevannskvalitet (E. coli, farge, turbiditet og pH)

Tilfredsstillende

Over 90 prosent tilknyttet vannforsyningssystem
som produserer minst 10 m3 drikkevann per døgn.
Disse leverer drikkevann av god mikrobiologisk
kvalitet. Vi har lite informasjon om de minste
vannforsyningssystemene.

Måloppnåelsen er god og skyldes at det gjennom mange år med forebyggende er lite smitte- og
fremmedstoffer i norske husdyrhold og norskproduserte matvarer. Bildet er likevel mer sammensatt enn det
indikatorene gir inntrykk av.
Selv om mer enn 90 prosent av befolkningen får vann fra vannverk med trygt drikkevann, gjenstår et betydelig
arbeid med å sikre tilstrekkelig mengde trygt reservevann. Mye gammelt ledningsnett må også utbedres.
Økt import av matvarer fra stadig flere land gir økt kompleksitet i matvarekjeden og økt risiko for smittestoff
eller fremmedstoff. Måten maten omsettes på endrer seg raskt, og stadig mer omsettes på nettet, via sosiale
medier og gjennom privat delingsøkonomi. Sammen med endringer i hvordan og hva som spises blir både
mattryggheten og utviklingen av regelverket og tilsynet utfordret.
Bærekraftig omsetning og forbruk for å redusere matsvinn, forståelse av holdbarhetsmerking og
matdonasjoner gir lignende tilsyns- og regelverksutfordringer.
All mat inneholder ulike kjemiske stoffer og enkelte av dem kan gi helseskader. Vi vet allerede mye, men
trenger enda mer kunnskap. Vi trenger også mer kunnskap om det er trygt å spise nye marine arter som tang
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og tare. Det vet vi og ikke minst aktørene for lite om i dag, og det er heller ikke utviklet regelverk eller tilsyn på
området.
Netthandel med kosttilskudd øker, markedsføringen blir mer og mer offensiv og kreativiteten er høy. Mange
av kosttilskuddene kan også være ulovlige og helseskadelige ettersom de inneholder legemidler.
Nøktern informasjon om mat og helse blir vanskeligere å finne i mylderet av blogger og annen matinformasjon.
Forbrukerne har i mindre grad mulighet til å vurdere kvalitet, redelighet og ta informerte valg.

Strategiske grep og prioriteringer
For å sikre fortsatt trygt drikkevann følger vi opp at vannverkseierne sørger for leveringssikkerhet, tilstrekkelig
reservevannforsyning og vedlikehold av ledningsnettet.
For å hindre at sykdomsfremkallende bakterier, smittestoffer og fremmedstoffer å komme inn i matkjeden skal
tilsynet bli enda mer risikobasert.
Vi skal utvikle tilsynet og øke kompetansen vår for å følge opp nye omsetningsformer og økt netthandel. For å
hindre matsvindel skal vi vurdere hvor risikoen er størst og rette innsatsen vår deretter.
Vi fortsetter arbeidet med å skaffe mer kunnskap om forekomst av kjemiske stoffer i mat. Vi skal dele
kunnskapen og veilede virksomhetene mer om disse stoffene. Vi publiserer en veileder om kontroll av kjemiske
stoffer i 2018.
Utviklingen av regelverk og tilsyn for nye marine arter fortsetter med prioritet på tang og tare og
stillehavsøsters.

Smittestoffer i mat
Maten i Norge inneholder fortsatt få farlige bakterier. Faren for matbårne infeksjoner og forgiftninger er derfor
liten sammenlignet med andre land, men forekomsten er svakt økende.

Mål


Folk skal ikke bli matforgiftet eller utsettes for smitte gjennom mat.

Resultater
For å forhindre at folk blir syke av maten fører vi årlig over 25 000 tilsyn med at produsenter og serveringssteder
oppfyller kravene til hygiene, tilberedning og oppbevaring.
Selv om tilstanden er god, blir smittestoffer spredt gjennom maten. Hvert år registreres 5000-7000 tilfeller av
mat- og vannbårne infeksjoner (Folkehelseinstituttet). Tallet er nok mye høyere ettersom mange ikke går til
lege når de er blitt syke av maten. Selv om vi mangler nøyaktige tall, er de lave og en stor del av de registrerte
tilfellene er smittet på reise i utlandet.
Bakterier og parasitter til besvær
Campylobacter er den vanligste matbårne bakterien nordmenn blir syke av. I fjor ble
flere syke som følge av campylobacter enn tidligere år (se vedlegg 2 – tabell 3). Omtrent
halvparten av nordmenn som smittes og blir syke har fått smitten på reise i utlandet.
Langvarig forebyggende arbeid, blant annet arbeid med å forebygge campylobacter i
fjørfebesetninger, er eksempel på et vellykket tiltak for å holde forekomsten på et
forholdsvis lavt nivå.
Salmonella gir nest flest sykdomstilfeller både her og i resten av Europa. 990 fikk påvist
infeksjon med denne bakterien, hvorav 251 var smittet i Norge. Dette er en økning fra
året før.

Utbrudd av salmonella
I september 2017 ble 21 personer fra ulike deler
av landet syke i et nasjonalt utbrudd med
Salmonella.
Alle hadde besøkt samme spisested ved Oslo
lufthavn Gardermoen i tiden før de ble syke.
Smittekilden ble ikke avdekket.

En del matforgiftninger skyldes at folk spiser importerte frukt, bær og grønnsaker rå.
Derfor har vi etablert et treårig overvåkningsprogram for smittestoffer i salat og krydderurter.
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Vi har funnet E. coli som en indikator på forurensning i nesten ti prosent av prøvene. Likevel var det bare et
fåtall med nivåer som kunne gjøre produktet helsefarlig slik at det måtte trekkes fra markedet.
Smilefjesordningen virker
Smilefjes på kafeer og restauranter ble innført i 2016. Vi har evaluert ordningen, og konklusjonen viser at den
virker. Flere serveringssteder følger reglene bedre og får smilefjes ved første tilsyn. Aktørene bekrefter i en
spørreundersøkelse at de har blitt mer bevisste på å følge reglene etter innføringen.
Forbrukerne mener smilefjes gir dem bedre informasjon om spisestedet og hvor trygg maten er der. Folk
kjenner ordningen, legger merke til smilefjesplakaten og forstår i stor grad hva symbolene betyr. 70 prosent
av de spurte opplever det som tryggere å spise på serveringssteder etter at smilefjesordningen ble innført.
Evalueringen avdekket forhold vi må bli bedre på. Vi må veilede mer og behandle tilnærmet like situasjoner på
en tilnærmet lik måte. Derfor gjør vi fortløpende justeringer.
Kommersialisering av stillehavsøsters og mange blåskjellvarsler
Mengden av Stillehavsøsters langs norskekysten øker. Det er en fremmed art som er uønsket i norsk fauna
samtidig som den er en attraktiv matressurs. Det er en viss helserisiko forbundet med å spise stillehavsøsters
siden den ofte spises rå uten varmebehandling og kan inneholde virus som gir diaré. Vi mangler kunnskap om
hvordan den tar opp algegifter.
Kommersialisering av stillehavsøsters øker, og Mattilsynet godkjente tre rense- og ekspedisjonssentraler for
mottak av stillehavsøsters. I tillegg klassifiserte vi flere produksjonsområder som er kravet før høsting og
omsetning tillates.
Antall algegiftprøver av skjell økte etter funn av den lammende PSP-giften. 384 algegiftprøver ble analysert
mot 248 i 2016.
Vi ga 382 advarsler mot å spise selvplukkede skjell. 233 av dem på grunn av fare for algegifter og 149 på grunn
av fare for forurensing fra avføring i vannet. På trøndelagskysten og i Trondheimsfjorden ga vi en rekke
advarsler mot å spise kamskjell og krabbe på grunn av fare for PSP.
Publikum bruker blåskjellvarslet vårt og vi registrert over 200 000 treff på Matportalen og nær 60 000 treff på
blåskjell-appen.
Formaliserte frysefritak for oppdrettsfisk
Vill fisk som spises rå kan være utrygg å spise fordi den spiser andre arter som kan inneholde parasitter. Derfor
må den fryses før den kan spises rå. Oppdrettsfisk fôret bare med tørrfôr utgjør ikke en slik fare. Derfor har vi
hatt en norsk praksis som fritar oppdrettet atlantisk laks fôret på tørrfôr fra frysekravet.
Vi formaliserte praksisen og utvidet den til også å gjelde regnbueørret etter at undersøkelser utført av NIFES
(nå Havforskningsinstituttet) viser at det er trygt. Frysefritaket gjelder til 2021 og er gitt utfra visse
forutsetninger i hygieneregelverket.
Produsenter av spiseklar mat har bedre kontroll
Vi har gjennom flere år prioritert tilsyn med produsenter av spiseklar mat, spesielt deres håndtering av Listeria.
Spiseklar mat er mat som ikke skal varmes eller behandles på annen måte før den spises, som f.eks. kjøttpålegg
eller enkelte ostetyper.
Tilsynet viste at mange har bedre kontroll med prøvetakingsplaner, fareanalyse og styring med kritiske
kontrollpunkter enn det vi har sett tidligere. Likevel er det fortsatt behov for økt produsentenes bevissthet om
hva som kan utgjøre en helsefare og hvordan dette kan forebygges.
Institusjonskjøkken har varierende kontroll
Vi undersøkte kjøkken på institusjoner og sykehus og produksjonskjøkken som leverer mat til slike kjøkken.
Tilsynet viste at driftsansvarlige i varierende grad kan redegjøre for at de har et godt nok system for å sikre
trygg mat.
Systemene er ofte laget av eksterne aktører, og ansatte er ikke tilstrekkelig opplært. Mange ansatte manglet
også kunnskap om hva som kan være potensielt helsefarlig ved ulike råvarer. Prøvetakingsplanene enkelte
steder var heller ikke rettet mot de reelle farene i det aktuelle kjøkkenet. Vi veiledet derfor mye, og flere
driftsansvarlige tok større grep for å møte de utfordringene vi avdekket.
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Utfordringer og planer
På smittestoffområdet fører vi stort sett tilsyn med ulike typer virksomheter og i mindre grad med spesifikke
produkttyper. For å bruke ressursene våre bedre trenger vi en mer systematisk oversikt over risiko knyttet til
produkter. Derfor skal vi lage en plan for prøvetaking de neste fem årene med oversikt over produktkategorier
og hvilke stoffer vi skal analysere for.
Vi har også valgt ut noen typer virksomheter vi vil følge ekstra opp i 2018. Dette vil blant annet være små
melkevirksomheter og serveringsvirksomheter som omsetter hamburgere. Her ser vi enkelte utfordringer
knyttet til hygiene.
I deler av hvitfisksektoren er det fremdeles problemer knyttet til hygienen. Vi har i flere år prioritert tilsyn av
hvitfiskaktører. Under fjorårets vintersesong så vi at mange fiskefartøy har forbedret renholdet, men rutinene
for nedkjøling og oppbevaring av fisk om bord må bedres. Vi fortsetter å prioritere hvitfiskaktørene med de
største hygieneutfordringene og vil knytte vedtakene til internkontrollsystemet for å sikre varig forbedring.

Kjemiske stoffer i mat
Overvåkningen av kjemiske stoffer i maten viser få funn av for høye nivåer av uønskede stoffer. Det er stadig
«nye» stoffer og arter å vurdere, og det gjenstår mye før vi har en totaloversikt over risikoen ved kjemiske stoffer
i maten.

Mål



Mat skal ikke inneholde kjemiske stoffer i mengder som gjør den helsefarlig.
God dokumentasjon av tilstand og utvikling av uønskede stoffer i mat.

Resultater
Maten inneholder mange forskjellige kjemiske stoffer. Noen er naturlig til stede (næringsstoffer, plantegifter).
Andre er tilsatt for å gi en ønsket effekt for mennesker (mineraler, aminosyrer eller andre stoffer med
fysiologisk virkning) eller er en teknologisk effekt i maten (tilsetningsstoffer). I tillegg kommer det stoffer fra
miljøet, produksjonen eller emballasjen (tungmetaller, plantevernmidler, legemiddelrester). Det er mengden
som bestemmer hvilken virkning stoffet har på kroppen.
Stoffer til hjelp eller besvær?
I ulike ledd i matproduksjonen kan det være behov for å bruke stoffer som bekjemper
plantesykdommer, legemidler i behandling av produksjonsdyr eller stoffer som har en
teknologisk effekt i maten. Dette er mer omtalt i kapittel 3 Miljøvennlig produksjon.
På importerte produkter var andelen prøver med overskridelser av rester av
plantevernmidler to prosent, slik som tidligere år. Andelen var høyere i 2016, men vi
vet ikke om det var tilfeldig.
Vi har ikke gjort funn av ulovlig bruk av veterinære legemidler i landdyr. Det ble funnet
steroider i enkelte prøver, men det skyldes naturlig forekommende hormoner hos
hanndyr og drektige dyr.
I oppdrettsfisk er det svært lite legemiddelrester. Ingen av funnene var over
grenseverdi. I importert sjømat fra land utenfor EU/EØS var det noen få tilfeller av
rester av ulovlige fargestoff i tunfisk. Dette er fulgt opp.

Tilsetningsstoffer
Tilsetningsstoffer er strengt regulert ut i fra
helsemessig trygghet og teknologisk funksjon.
For legemidler og plantevernmidler er det satt
grenseverdier for mengden rester som er tillatt i
maten.
Hvis virksomheten ikke har god kontroll på
bruken av tilsetningsstoffer eller innholdet av
rester av plantevernmidler og legemiddelrester
kan det i verste fall føre til at maten ikke er
helsemessig trygg
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Figur 3: Andel prøver med funn over grenseverdier for plantevernmidler og legemidler. Kilde: Mattilsynet

For å få økt kunnskap om bruk av antimikrobielle midler gjennomførte vi et ekstra overvåkingsprogram på slike
midler i slakt fra storfe, svin, og småfe. Vi analyserte 892 prøver og i 8 ble det påvist overskridelser av
dihydrostreptomysin (DHS) i nyre, men ikke i muskel. Normalt skal vi ikke finne overskridelser om
tilbakeholdelsestiden for bruk av legemiddelet overholdes. Derfor er tilfellene fulgt opp. Det er ingen helsefare
forbudet med funnene. Vi spiser lite nyrer i Norge.
Forurensende stoffer som dukker opp i maten
Årlig tar vi mange analyser av forurensende stoffer i landdyr og fisk. I landdyr finner vi
blant annet forhøyede nivåer av kadmium i lever hos utmarksdyr (vilt og sau). Det er
ikke overraskende siden de både lever lengre og beiter mer i utmark enn
produksjonsdyr. Tungmetaller finnes i naturen, opphopes i næringskjeden og lagres i
blant annet lever og nyrer hos dyr. Vi har bedt Folkehelseinstituttet vurdere om det er
behov for å gi advarsel til de som spiser mye lever fra vilt.
Norsk fisk og sjømat inneholder lite uønskede stoffer med unntak av visse arter i
enkelte havner og fjorder som er forurenset. Vi har laget advarsler fritidsfiskere kan
bruke for å sikre at de fisker trygg sjømat.
Oppsummering av resultatene fra overvåking av fisk og sjømat:







«Eggeskandalen»
I august preget den såkalte «eggeskandalen» flere
land i Europa etter funn av fipronil i egg.
Fipronil er et insektsmiddel for å bli kvitt lopper,
lus og flått hos dyr, og forbudt å benytte på
matproduserende dyr.
World Health Organization (WHO) klassifiserer
middelet som moderat helsefarlig. Fipronil kan gi
symptomer som irriterte øyne, hud, kvalme samt
oppkast. Om man får i seg middelet over lang tid
kan lever, nyrer og skjoldbruskkjertel påvirkes

Oppdrettsfisk: 13 415 oppdrettsfisk analysert for uønskede stoffer. Ingen funn
Det er ikke lov å bruke fipronil på
av uønskede stoffer over grenseverdi. Ingen funn av rester av antibiotika eller
matproduserende dyr eller som plantevernmiddel
andre legemidler.
i Norge. Selv om det ikke ble funnet fipronil i egg
Fritidsfiske: 10 store miljøundersøkelser vurdert i tillegg til 15 områder basert
Norge, fant vi spor i importert eggplommepulver.
Virksomheten trakk frivillig produktet.
på miljøundersøkelser pålagt de største forurensere til sjø. Advarsler
opprettet eller oppdatert der det har vært nødvendig.
Importert sjømat fra land utenfor EU/EØS: I 2016 ble det tatt ut 130 prøver. Kun en inneholdt
miljøgifter over grenseverdi.
Marine oljer til humant konsum: De vanligste marine oljene fra kjente aktører er trygge. Enkelte
kaldpressede oljer av mindre tradisjonelt råstoff enn ren fiskeolje inneholder oftere høyere
konsentrasjon av fremmedstoffer. Produkter med konsentrasjoner over grenseverdi har blitt stanset
og aktører fulgt opp.

I tillegg gjennomfører vi flere mindre programmer på næringsmidler. I 2017 analyserte vi for mykotoksiner i
korn, radioaktivitet i lokalmat, tungmetaller, akrylamid og mykotoksiner i utvalgte matvarer og PAH i
tradisjonelt røykte produkter. Det ble gjort noen enkeltfunn som har blitt fulgt opp, men totalt er det er få funn
av forurensende stoffer i maten vi analyserer.
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Det helseskadelige stoffet akrylamid kan dannes i produksjonen av enkelte matvarer. EU har nå fastsatt nytt
regelverk som også tas inn i norsk regelverk. Vi tror det vil bidra til å redusere nivået. Vi følger opp det nye
regelverket med tilsyn og veiledning.
Flere år med tilsyn av matkontaktmaterialer har ført til at virksomhetene følger reglene mer, men aktørene
trenger fortsatt å øke kunnskapen sin om farene ved ulike materialer. Vi analyserte utvalgte materialer av papp
og papir for fluorerte stoffer. Stoffene brukes pga. sine fett- og vannavstøtende egenskaper. Selv om det ikke
er fastsatte grenseverdier, ønsker vi å vite mer om bruken siden stoffene hoper seg opp i næringskjeden.
Rapport er klar i 2018.
Mangler kunnskap om mattrygghet på tang og tare
Det satses stort og er store forventninger til å ta i bruk nye marine produkter som tang og tare til mat og fôr.
Det er en utfordring siden vi ennå vet for lite om mattryggheten. Selv om alle produsenter som tar i bruk nye
råstoff har ansvar for å dokumentere produktene er trygge, ser vi at det i for liten grad skjer når det gjelder
nye marine arter.
Vi deltok i EUs utvikling av en kartlegging av metaller og jod i makroalger, og har hatt utstrakt dialog om
mattrygghet med næring og FOU-institusjoner om bruk av makroalger og mikroalger.
Mange ulovlige kosttilskudd
Etterspørselen etter kosttilskudd er stor. Mange som produserer og omsetter opererer
i gråsonen mot legemiddelområdet, og markedsføringen er ofte offensiv og utenfor
det som er tillatt. Undersøkelser viser flere alvorlige funn av produkter som er
helsefarlige eller som inneholder annet enn det som er deklarert. Selv om Mattilsynet
fanger opp og kjenner til en del av farene ved kosttilskudd, må forbrukeren også utvise
forsiktighet.
Handelen er uoversiktlig og mye foregår via norske og utenlandske nettsider,
treningssentre og ulike alternative behandlere. Det gjør at det er vanskelig å ha oversikt
og følge opp. Aktørene har ofte lite kunnskap om farer og regler. Siden salget går over
landegrensene, er det viktig med internasjonalt samarbeid.
Som en del av EUs E-handelsprosjekt fant vi kosttilskudd med innhold av ulovlige nymatforbindelser. Nettbutikkene ble fulgt opp og tilfellene varslet i de internasjonale
meldesystemene. I tillegg sendte vi internasjonale varsler for 17 kosttilskudd fra Norge.

UNDERSØKELSE AV KOSTTILSKUDD
171 kosttilskudd undersøkt i kategoriene:


potensmidler



slankeprodukter



betennelses-dempende



smertestillende



energigivende

Syv produkter fikk omsetningsforbud, og seks
andre ble fulgt nærmere opp.
70 mistenkelige produkter importert til privat
konsum ble stoppet i tollen og sendt til analyse.
24 inneholdt legemidler som er forbudt i
kosttilskudd.

Vi mottok syv alvorlige bivirkningsmeldinger fra RELIS (regionale legemiddel-informasjonssentre).
Kosttilskuddet inneholdt ingredienser som kan være helsefarlige, og var i de fleste tilfellene tatt sammen med
andre kosttilskudd og medisiner.
En av oppgavene våre for å sikre trygge kosttilskudd er å fastsatte maksimumsgrenser for innhold av vitaminer
og mineraler. Vi fastsatte nye maksimumsgrenser for fem vitaminer og mineraler for fire ulike alderskategorier.
Grenseverdiene for 26 vitaminer og mineraler ble midlertidig opphevet i mangel av oppdatert kunnskap.
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) skal vurdere inntak og risiko for disse vitaminene og mineralene
slik at vi igjen kan opprette nye maksimumsgrenser.
Tilsetting av vitaminer, mineraler og aminosyrer – situasjonen er mer kompleks
Virksomheter må søke Mattilsynet om å få tilsette aminosyrer, vitaminerog mineraler i mat- og drikkevarer og
aminosyrer i kosttilskudd. Flere sportsprodukter, måltidserstattere for vektkontroll og glutenfrie produkter ble
søknadspliktige etter at regelverket for næringsmidler til særskilte grupper ble endret i 2016.
Vi behandlet 115 søknader som omfattet 321 produkter. 310 fikk tillatelse (196 flere enn i 2016). Produkter
som tidligere ikke var søknadspliktige utgjorde mer enn 25 prosent av søknadene.
Ikke alle virksomheter sender søknad. I 25 av 32 tilsyn fant vi at ett eller flere av produktene ble solgt uten
nødvendig tillatelse.
For å gjøre det enklere for aktørene og tilsynet lager vi nasjonalt regelverk for tilsetning av vitaminer og
mineraler til næringsmidler, og for visse andre stoffer både til kosttilskudd og andre næringsmidler. Dette vil
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bevare et høyt beskyttelsesnivå for forbrukeren, og gi en langt enklere søknadsprosess enn det vi har nå.
Utkastet skal være klart i 2018.

Utfordringer og planer
For å få bedre kunnskap om de viktigste kjemiske stoffene som kan forekomme i mat har vi bestilt en oversikt
fra VKM over hva vi bør overvåke for å sikre trygg mat. Med økt mengde import er det særlig viktig å analysere
slike matvarer for uønskede stoffer. Siden mange virksomheter mangler kunnskap om risikoen ved kjemiske
stoffer i mat, lager vi en veileder og skal veilede mer.
Grensene mellom tradisjonelle kosttilskudd, sportsprodukter, måltidserstattere og andre produkter som
tidligere var omfattende av eget regelverk utvannes. Økt internetthandelen med kosttilskudd betyr at vi må
tenke nytt når vi skal føre tilsyn med nettvirksomheter. Vi planlegger å utvikle nye systemer og opplæring av
tilsynspersonell.
Matallergi er et økende helseproblem. Gjennom matallergiregisteret har vi avdekket forurensning av
produkter, mangelfull merking og fått kunnskap om nye allergener. Folkehelseinstituttet avviklet
Matallergiregisteret fra 2018. Matallergi er et økende folkehelseproblem, og nye allergener, som følge av f.eks.
nye mattrender/økt internasjonal handel er en utfordring. Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet
for å finne en alternativ løsning for registreringer av alvorlige allergiske reaksjoner på mat.
Vi har startet et nasjonalt tilsynsprosjekt for bruk av tilsetningsstoffer. Formålet er avdekke eventuell ulovlig
bruk av tilsetningsstoffer og øke kompetansen hos virksomheter og våre inspektører. I 2018 ser vi på bruken
av tilsetningsstoffer i enkelte næringsmidler hos matprodusenter.
Utvalget av produkter til sped- og småbarn på det markedet er i stor endring. Vi følger og støtter revisjonen av
barnematregelverket i EU.
For å finne løsninger på hvordan vi skal håndtere såkalte «gråsoneprodukter», samarbeider vi med
Legemiddelverket og Helsedirektoratet om bivirkningsrapporter.
Vi fortsetter arbeidet med kunnskapsinnhenting og utvikling av tilsynet for å sikre trygg omsetning av skjell,
stillehavsøsters og tang og tare.
Vi skal gjennomgå advarslene på Matportalen og vurdere om de er i tråd med oppdatert kunnskap.
VKM kom i 2017 med en risikovurdering som viser at det er lav helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke.
Vi vil bruke vurderingen og foreslå endringer i dagens forvaltning.
Vi kartlegger fremmedstoffer i rødspette, breiflabb og lyr langs norskekysten. Rapporten er klar i 2019. Vi
startet to mindre prosjekt for fremmedstoffer i snabeluer og mesopelagisk fisk (dvs. fisk som lever på 200 –
1000 meters dyp). Resultatene er klare i 2018.

Drikkevann
Drikkevannskvaliteten er god og svært få blir syke av vannet som kommer ut av kranen. Gammelt ledningsnett,
lekkasjer og manglende leveringssikkerhet er et problem.

Mål
Alle har trygt drikkevann i tilstrekkelige mengder.

Resultater
Over 90 prosent er tilknyttet vannforsyningssystem som leverer trygt drikkevann. Noen er imidlertid tilknyttet
små vannforsyningssystem som produserer mindre enn 10 m3 drikkevann per døgn. Siden disse ikke må
rapportere til oss, vet vi lite om drikkevannet de leverer.
Utbedringer av de kommunale drikkevannsledningene går for sakte. Selv om det er et nasjonalt mål å gjøre et
løft i utskifting av ledningsnettet, blir bare en prosent fornyet årlig. Det betyr at nettet gradvis forfaller. Vi er
opptatt av ledningsnettet ved tilsyn med vannverkene, og har gitt flere vannverkseiere pålegg om utbedringer.
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Mange vannverk mangler reservevannforsyning
Flere viktige vannforsyningssystem har ikke evne til å levere vann dersom det oppstår
alvorlig svikt som omfattende rørbrudd, brann i vannverket, feil i
datastyringssystemer, tørke, flom, ras mv.
Vi fører derfor spesielt tilsyn med leveringssikkerheten for å få vannverkseierne til å
oppfylle forpliktelsen om å levere tilstrekkelige mengder vann til enhver tid.
Vi har kartlagt alternative forsyninger i forbindelse med oppdatering av Handlingsplan
for leveringssikkerhet. Kartlegging viser at mange kun har tilgang til
reservevannforsyning for en kortere periode og at de kan forsyne alle abonnentene i
denne perioden. Informasjonen ved flere av vannforsyningssystemene er uavklart. Det
følger vi opp.
Reservevannsituasjonen varerier. I figur 3 er det tatt utgangspunkt i tallmaterialet pr.
31.12.17 der forutsetningen for å være GOD er at vannforsyningssystemet har en
løsning for reservevannforsyning som kan levere vann til 70 prosent av de bosatte i
minst 300 dager.

Påla Oslo kommune etablering av fullgod
reservevannsløsning
I 2017 fikk Oslo kommune pålegg om å styrke
leveringssikkerheten ved å etablere en fullgod
reservevann-forsyning innen 1. januar 2028,
Det er for at kommunen kan levere tilstrekkelige
mengder drikkevann under normale forhold,
under kriser og katastrofer i fredstid og ved krig.
Med fullgod menes at svikt i ethvert viktig
element i vannforsyningen ikke skal kunne slå ut
store deler av Oslos vannforsyning.
Andre kommuner/vannverk kan forvente å få
tilsvarende pålegg.
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Figur 4: Leveringssikkerhet, kategorisert til god, dårlig og uavklart for vannverk som leverer drikkevann til over tusen fastboende
abonnenter. Kilde: Mattilsynet.

Informert om den nye drikkevannsforskriften
Gjennom hele året har vi vært aktive på mange arenaer for å gjøre innholdet i den nye drikkevannsforskriften
kjent. Vi har laget veileder, og vi har holdt innlegg på større vann- og avløpskonferanser og på mindre
arrangementer i regi av små og store vannforsyningssystem, bransjeorganisasjoner, driftsassistanser,
kommuner og laboratorier. Mange har gitt innspill til veilederen, og vi har revidert den.
Vi har laget en informasjonsbrosjyre spesielt rettet mot eiere av de aller minste vannforsyningssystemene for
å få dem til å gjøre det mest nødvendige for å sikre produksjonen av trygt drikkevann.
Aktive overfor kommunale vannverkseiere
Drikkevannsforskriften krever nå at alle vannuttak til flere enn en enkelt bolig eller fritidsbolig skal registreres
hos Mattilsynet. Oversikten gir kommunene bedre grunnlag i planarbeidet slik at de kan avsette hensynssoner
rundt råvannkildene for å beskytte disse mot uønsket påvirkning.
Oversikten er også etterspurt av Forsvaret i forbindelse med øvelser, Kystverket i forbindelse med akutt
forurensning, NVE i forbindelse med vindkraftanlegg og av fylkesmenn i forbindelse med arbeid knyttet til
beredskap. Vi arbeider med å gjøre oversiktene mer tilgjengelige.
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Som sektormyndighet for drikkevannshensyn har vi en viktig rolle som høringsinstans, og vi gir vurderinger om
et planlagt tiltak kan ha negativ påvirkning på vannforsyningen. Dette bidrar til at å sikre at kommunene
ivaretar drikkevannshensynet.

Utfordringer og planer
Mikroplast er små plastpartikler som i liten grad kan brytes ned og som kan havne i drikkevannet. Det er uklart
om dette kan ha negative konsekvenser. Sammen med Miljødirektoratet og Norsk Vann kartlegger vi mengden
mikroplast i vannkildene og i drikkevannet. Arbeidet skal rapporteres innen april 2018.
Vi mangler fullstendig oversikt over tilstanden blant alle vannforsyningssystemene. I løpet av 2018 gjennomgår
vi samtlige vannforsyningssystem som leverer drikkevann til flere enn 1000 fastboende mennesker for å
undersøke om disse har god nok leveringssikkerhet.
Det er et langsiktig arbeid å få bedre leveringssikkerhet. Vi fortsetter å følge opp vannverkseierne. Vi skal lage
en temaveileder til plan- og bygningsloven om drikkevann som beskriver hvordan kommunene og andre
myndigheter skal ta drikkevannshensyn i planarbeidet.
Vi skal lage ferdig et enkelt skjema for geografisk registrering av små vannverk. Informasjonen skal hjelpe
kommunene til å drikkevannshensyn i planer og når de gir tillatelser.

18

PLANTER, FISK OG DYR
Akvakulturnæringen har voksesmerter, dette går ut over fiskens velferd og helsestatus. God helsestatus hos
norske planter og dyr trues når innførsel og import øker.

Kort statusbeskrivelse
Oppdrettsnæringen er fortsatt preget av smittsomme sjukdommer, lakselus og velferdsproblemer. Dette er
med på å begrense ytterligere vekst.
Helsetilstanden hos planter og dyr i Norge er god. Det brukes lite plantevernmidler og medisiner sammenlignet
med andre land.
Innførte hunder og import av vegetabilske matvarer og plantemateriale har ført til at en rekke nye
sykdomsagens er påvist på dyr og planter. Få produksjonsdyr er innført, og her ser vi heller ikke nye
sjukdommer.
Saneringstiltakene mot skrantesjuke (CWD) hos villrein i Nordfjella er i rute, og årets store kartlegging har ikke
avdekket sjukdommen i andre områder.

Effektindikatorer og samlet vurdering av måloppnåelse
Tall for indikatorene står i vedlegg 2.
Effektindikator

Måloppnåelse

Vurderinger

Antall skadegjørere på EPPOs A2liste som regnes som forekommende
i Norge.

Tilfredsstillende

Flere alvorlige nye skadegjørere er kommet inn med importert
plantemateriale for dyrking og av frukt og grønt til konsum det
siste året. Men vi har fortsatt en bedre situasjon enn de fleste
andre land.

Antall utbrudd og påvisning av
alvorlige smittsomme sykdommer på
oppdrettsfisk og viltlevende fisk.

Ikke tilfredsstillende

Antallet utbrudd av smittsomme fiskesykdommer på
oppdrettsfisk er fremdeles høyt. Lakselus er fortsatt et
problem for vill laksefisk langs deler av kysten. Lusebehandling
har også gitt velferdsproblemer hos oppdrettsfisken.
Dødeligheten er fortsatt høy.

Antall utbrudd og påvisning av
alvorlige smittsomme sykdommer på
domestiserte og viltlevende landdyr.

Tilfredsstillende

Det var få utbrudd av smittsomme sykdommer i 2017. Norge
har fortsatt generelt god dyrehelsestatus sammenlignet med
andre land. Mange nye eksotiske agens og parasitter er
observert på innførte hunder.
Skrantesjuke (CWD) hos villrein utgjør en særlig utfordring.

Måloppnåelse er tilfredsstillende på alle områder med unntak av fiskesykdommer. Pankreassykdom (PD) er
fortsatt en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen. Det har vært en signifikant økning i antall
utbrudd i 2017 og sykdommen her spredt seg nordover. Vi har hatt ILA utbrudd fra Rogaland til Finnmark, altså
stort sett der det er oppdrettsfisk å finne. Lusesituasjonen har vært noe bedre, men dette går på bekostning
av velferden.
Med åpne grenser og et ønske om handel er det en konstant utfordring å bevare vår gode dyre- og
plantehelsestatus. Et generelt lavt forbruk av medisiner og sprøytemidler har direkte sammenheng med fravær
av smittsomme sykdommer og skadegjørere som er utbredt i andre land. Innenfor husdyrnæringene er det det
organiserte tiltaket KOORIMP som må få mye av æren for at innførsel av husdyr er så lav og medfører liten fare
for innslep av nye sykdommer. Vi har «verdens beste» husdyrgener, og er konkurransedyktige med stor eksport
av avlsprodukter som frossensæd og avsldyr, blant annet fordi vi kan dokumentere fravær av sykdom.
Prionsykdommen skrantesjuke (CWD) på villrein utgjør en særlig utfordring. Bekjempingstiltak er godt i gang,
og resultatene etter drøyt 25 600 prøver tatt ut i 2017 viser et utbredelsesbilde som forventet. Men mye er
fortsatt uvisst om denne sykdommen, mer forskning trengs.
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Strategiske grep og prioriteringer
Nye tapsbringende sykdommer dukker opp og krever en årvåkenhet fra vår siden. Kapasitetsøkningen i
oppdrettsnæringen er basert på lakselus som indikator. Selv om lusenivåene er innenfor det politikerne har
satt som akseptabelt nivå, vil flere laks i oppdrettsanleggene gi økt smittepress av både lus og sykdom. Skal
forventet vekst bli bærekraftig forutsetter det bedre smitteforbyggende tiltak. Vi skal bidra med å bruke
virkemidlene våre til at aktørene samordner driften gjennom koordinert brakklegging av områder og redusert
flyttingen av sjøsatt fisk.
Med åpne grenser som en rammebetingelse, er det overvåking og et høyt bevissthetsnivå hos produsenter og
publikum som kan hindre at smittestoff, skadegjørere og parasitter kommer inn fra andre land.
Bransjeorganisasjonenes tiltak er avgjørende, i tillegg til hva den enkelt virksomhet kan gjøre.
EU får nytt rammeregelverk for både dyrehelse og plantehelse, hvor kunnskap hos virksomhetene og
forebyggende tiltak får større vekt. Vi vil bidra til at dette blir et godt verktøy også for norske forhold.
Mattilsynets overvåkingsprogrammer for hele verdikjeden er avgjørende for å oppdage sykdom og
skadegjørere og kunne sette i gang bekjemping og forebyggingstiltak. Programmene oppdateres årlig. Vårt
strenge regime for kontroll av såvarer og settepoteter gjør at vi har mye mindre plantesykdommer enn andre
europeiske land.

Fiskehelse og fiskevelferd
Oppdretterne klarte å redusere lakselusnivået i anleggene, men det er fortsatt for høy dødelighet og store
sykdoms- og velferdsproblemer. Lakselusbehandling er den viktigste årsaken til problemene.
Siden fiskevelferd og fiskehelse henger tett sammen omtaler vi begge deler i dette kapittelet.

Mål
God helse og velferd for oppdrettsfisk og rensefisk.






Redusere håndtering av oppdrettsfisk og sikre forsvarlig bruk av legemidler.
Redusere dødeligheten fra utsett til slakting av laksefisk.
Redusere antall utbrudd av listeførte sykdommer.
Alle anlegg skal overholde lusegrensene.
Utrydde Gyrodactylus salaris fra smittede vassdrag.

Resultater
Norge er fremdeles verdens største produsent av atlantisk laks, og produksjonen er på over 1,2 millioner tonn.
Det siste året har produksjonen være tilnærmet uendret. Hovedårsakene er høy dødelighet som følge av
smittsomme sykdommer og behandling mot lakselus.
Oppdretterne har ansvaret for å finne løsninger på helse- og velferdsproblemene og ha en drift som sikrer den
gode fiskehelsen og fiskevelferden. Næringen har gjort mye og har lyktes i å bedre lusesituasjonen, men mye
gjenstår.
De fleste av målene på fiskehelse- og fiskevelferdsområdet er ikke oppnådd. Innsatsen vår har i stor grad vært
å håndtere sykdoms- og lakselusbekjempelsen. Vi har gjennom det bidratt til å bremse den negative
utviklingen. I tillegg har vi behandlet mange klagesaker. Arbeidet er prioritert og viktig for å sikre at like saker
behandles likt. Det bidrar også til regelverksutvikling. Både sykdoms- og klagesaker er krevende og førte til at
vi ikke har klart å gjennomføre flere planlagte tiltak og viktig utviklings- og regelverksarbeid.
Norge er kommet et steg nærmere målet om å utrydde Gyrodactylus salaris etter friskmeldingen av Lærdalselvi
og Vefsn-regionen.
Lavere lakselusnivå og mange behandlinger
Lusenivået var samlet lavere enn i årene 2012-2016. Nivået på våren var omtrent like høyt som i 2016, men
oppdretterne klarte å holde noe bedre kontroll utover høsten. Det var ingen alvorlige episoder hvor
oppdrettere mistet kontroll og oppdrettslaks ble skadet av lakselus.
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Selv om antallet lakselusbehandlinger gikk ned, behandles det fortsatt mye mot lakselus. Oppdretterne lykkes
bedre med rensefisk og tiltak som hindrer lusepåslag. Samtidig fører dette til mer flytting av sjøsatt fisk som
igjen øker faren for spredning av sykdommer.
Tabell 2: Oversikt over lakselusbehandlinger de siste tre årene.

Legemiddelbehandlinger
Mekaniske behandlinger
Totalt

2015
2 531
216
2 747

2016
2 145
1 197
3 342

2017
747
1 715
2 462

For første gang var det flere mekaniske enn legemiddelbaserte lusebehandlinger. Overgangen skyldes at
lakselusen er resistent mot lakselusmidlene.
Bruk av rensefisk er et viktig og effektivt tiltak for å begrense lakselus, og stadig flere oppdrettere bruker det.
Problemet er at helse og velferd hos rensefisk ikke god. Vi mangler data for tap og dødelighet, men vi vet at en
stor andel av rensefisken dør eller går tapt på annen måte i løpet av en produksjonssyklus. En situasjon der
storparten av rensefisken som settes i sjø dør, er i strid med dyrevelferdslovens intensjoner og bestemmelser
og kan ikke fortsette.
Mekaniske behandlinger gir dårlig velferd
Mekaniske avlusingsmetoder som trenging, pumping, spyling og børsting har vist seg å gi dårligere velferd for
laksen. Selv om oppdretterne har fått mer erfaringer med mekaniske metoder og metodene har blitt bedre, er
det for mange tilfeller hvor laksen får skader eller dør. Vi fikk inn 963 meldinger om velferdsmessige hendelser
i 2017. 625 av dem var knyttet til lakselusbehandling og de fleste av disse gjaldt mekanisk behandling. Dette
kan ikke fortsette.
Syk laks tåler mindre. Det har vært mange tilfeller hvor laks med ulike sykdommer ikke har tålt mekanisk
behandling og mange laks har dødd. Det er grunn til å spørre om det er den gjentatte håndteringen gjør fisken
sårbar og mer mottakelig for sykdom.
Mattilsynet har gjentatte ganger understreket oppdretternes ansvar ved bruk av mekaniske metoder og at de
må involvere fiskehelsepersonell før slike behandlinger. Dette ble stadfestet gjennom et overtredelsesgebyr
der syk fisk ble behandlet og mange døde under og etter avlusingen. Fiskehelsepersonell skal sikre grundige
vurderinger av helsestatusen til fisken før eventuell behandling. Ikke alle har rutinen på plass ennå.
Alle nye metoder må være dokumentert velferdsmessig forsvarlig før de kan tas i bruk. Vi har fulgt opp
dokumentasjonskravet, men fremdeles er det utfordringer med mekaniske avlusninger. Mattilsynet
godkjenner ikke utstyr og metoder, men må stole på at dokumentasjonen avdekker hvilken effekt bruken av
utstyret har på fiskens velferd. Dersom metodene resulterer i for store velferdsproblemer, kan det være aktuelt
å forby bruken.
Etter hendelser med forøkt dødelighet forventer vi at oppdrettere kartlegger årsaker og iverksette tiltak for å
unngå at lignende hendelser skjer igjen. Vi ser at mange oppdrettere mangler slik avvikshåndtering. Derfor har
vi strammet inn og vil stramme ytterlige inn. Vi følger dette opp gjennom tilsyn av oppdretternes
internkontrollsystem, og vil bruke overtredelsesgebyr der det ikke blir tatt tilstrekkelig hensyn til
fiskevelferden.
Det er også mange oppdrettere som har gode rutiner og som oppnår gode resultater. Det viser at det er mulig
med betydelige forbedringer gjennom god internkontroll. Vi har laget en veileder til internkontrollforskriften
som vi brukte for å bedre oppdretternes internkontrollrutiner.
Flere tilfeller med ILA og PD
Det var 14 ILA-utbrudd, to mer enn året før. Tidligere har Nordland fylke hatt de fleste tilfellene. Utbruddene i
2017 var spredt fra Rogaland til Finnmark. To av dem oppstod i landbaserte settefisk-/stamfiskanlegg. Det er
usikkert om smitten kom fra vann som var utilstrekkelig desinfisert eller fra sjøsatt fisk som ble flyttet på land.
Dette viser oss at det å flytte sjøsatt fisk på land ikke gir garanti for å unngå ILA-utbrudd selv om fisken blir
testen og vannet desinfisert.
Vi bruker mye ressurser på å følge opp utbruddene og fører jevnlig tilsyn i alle anlegg som omfattes av
kontrollområdene. Koordinert brakklegging er et viktig og effektivt tiltak for å begrense videre spredning. Rask
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fjerning av fisk fører i en del tilfeller til tap for aktørene i form av redusert slaktevekt. Men hvis smittet fisk blir
stående lenge i anleggene før utslakting, opprettholde smittepresset og det gir grunnlag for lokale epidemier.
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Figur 5: Antall utbrudd av sykdommene ILA og PD over år.

Pankreassykdom (PD) er fortsatt en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrettsnæringen. PD fører til lidelser
for fisken og store økonomiske tap for enkeltoppdrettere og næringen. Det var 178 utbrudd, noe som er en
signifikant økning fra 2016.
I løpet av våren og sommeren ble PD påvist på flere anlegg nord i Trøndelag og sør i Nordland fylke. Grensen
for utbredelse er dermed skjøvet nordover. Det ble fastsatt ny PD-forskrift og forskrift om kontrollområder
nord i Trøndelag/Bindal. Bakgrunnen for dette tiltaket er å hindre ytterligere spredning nordover og redusere
forekomsten av i kontrollområdet. Vi utarbeider en bekjempelsesplan for PD og vi har forslått forbedringer av
den nye PD-forskriften.
Å hindre spredning og etablering i nye områder er utfordrende både for oppdretterne og Mattilsynet. Dagens
strategi gjør at enkelte oppdrettere noen ganger må betale en høy pris for å opprettholde en smittefri status
som kommer andre til gode. Tiltakene ved sykdomsutbrudd er inngripende. Derfor må vedtakene våre være
rimelige og stå i forhold til risiko. PD-saker er ofte kompliserte og i noen tilfeller klages det på avgjørelsene. Vi
er opptatt av forsvarlig saksbehandling, men konsekvensen er at det kan gå lang tid fra sykdomsmistanke til
fisken tas ut. Dermed spres sykdommen mens klagesaksbehandlingen pågår.
PD- og ILA-situasjonen kan dessuten være en hindring for lakseeksporten. Stadig oftere blir fiskehelsekrav med
henvisning til OIE-standarder brukt av andre land for å begrense markedsadgangen. Laks med PD eller ILA kan
f. eks. ikke eksporteres til Kina, Australia og New Zealand.
Fortsatt høy dødelighet
Svinnet i oppdrettsnæringen har de siste årene ligget stabilt på rundt 20 prosent. Svinn er fisk som går tapt i
produksjonen fra utsett til slakting fordelt på rømming, utkast, dødfisk og annet. Dødfisk omfatter fisk som dør
av sykdom, skader mv.
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Figur 6: Svinn i prosent av antall fisk satt ut i perioden 2011 – 2016. Kilde: Kontali Analyse AS
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Dødeligheten de første månedene i sjø er redusert, men samtidig har sykdom og behandling mot lakselus ført
til økt dødelighet og redusert velferd for stor laks. Totalt sett dør det derfor like mange oppdrettsfisk bare at
den er større når den dør (Kontali Analyser 2018, Havforskningsinstituttet risikorapport (2018)).
Både Havforskningsinstituttets risikorapport (2018) og Veterinærinstituttets fiskehelserapport (2018) viser at
det er store forskjeller knyttet til svinn i lakseoppdrett. Fra Hordaland rapporteres 22,5 prosent svinn, mens
Nordland og Troms ligger lavest med henholdsvis 6 prosent og 6,6 prosent svinn. Finnmark har 13 prosent men
dette kan skyldes en enkelthendelse. De tre andre vestlandsfylkene ligger også høyt, mens Trøndelag ligger
noe lavere (12,2 prosent). Det er nærliggende å anta at PD er en av årsakene til høyt svinn i Hordaland ettersom
PD-virus er utbredt i området.
En del av dødelighet skyldes forhold oppdrettere ikke kan påvirke. En gjennomgang Havforskningsinstituttet
har gjort viser at noen selskaper har gjennomgående lavere dødelighet enn andre. Det gjør det rimelig å anta
at kultur, holdninger, kompetanse og gode driftsrutiner er vesentlig for å redusere dødeligheten.
Oppdretternes viktigste bidrag er å drive forebyggende.
Mot et Norge fritt for Gyrodactylus
Norge er forpliktet etter internasjonale miljøavtaler å utrydde lakseparasitten
Gyrodactylus salaris. Norske miljø- og veterinærmyndigheter har siden 1980-tallet
aktivt bekjempet parasitten gjennom å behandle smittede vassdrag.
I 2017 ble Lærdalselvi og elvene i Vefsn-regionen friskmeldt. I sistnevnte region
gjenstår Fustavassdraget som ble behandlet i 2012. Vi må avvente
friskmeldingsprogrammet til bestanden av røye er stor nok til å overvåkes. Det skjer
trolig i 2022.
Det gjenstår å behandle syv vassdrag fordelt på smitteregionene Driva og Drammen.
I Driva er det laget fiskesperre i påvente av behandling mens et utvalg utreder
muligheten for å behandle Drammenselven.

Gyrodactylus salaris
Gyrodactylus salaris er liten parasitt som setter seg
fast på huden til lakseyngel.
Den lever og formerer seg i ferskvann og
brakkvann, men dør raskt i vanlig saltvann.
Parasitten og kan føre til at hele bestander av
villaks i smittede elver går tapt.

Utfordringer og planer
Utfordringene i oppdrettsnæringen er komplekse og utfordrende. Forventet kapasitetsøkning og etableringer
av utviklingstillatelser vil føre til mer fisk i sjøen i de fleste områder. Å forebygge spredning av sykdom og
redusere håndtering av syk og svekket fisk blir viktigere enn noen gang. Dersom veksten skal bli bærekraftig
må viktige forebyggende tiltak.
Vi intensiverer arbeidet med å forebygge og bekjempe smittsom sykdom. Konkret vil vi begrense
oppdretternes flytting av fisk gjennom driftsplangodkjenning og kreve koordinert brakklegging innenfor
avgrensede områder. Bruk av servicefartøy kan utgjøre en risiko, og vi vil se på muligheten for regulere disse
strengere. Vi vil videre ferdigstille bekjempelsesplan for PD samt endringer i PD forskriften.
I forbindelse med innplassering av opprettsannlegg i produksjonsområder, har Mattilsynet en viktig oppgave
med å følge opp anlegg som overskrider lusegrensen. Vi reviderer derfor lakselusforskriften i lys av det nye
regimet for produksjonsregulering. Den nye forskriften skal forenkle og tydeliggjøre oppdretterens ansvar,
sikre hjemmel for at vi kan iverksette tiltak overfor de som ikke overholder lusegrensen, sikre god kvalitet på
lusedata og at det tas bedre hensyn til fiskevelferden. Målet er at forskriften trer i kraft senest 1. januar 2019.
Vi har planlagt en tilsynskampanje på rensefisk som vi gjennomfører i 2018. Der skal vi undersøke bruk av
rensefisk i matfiskanlegg, settefiskproduksjon i tillegg til fiske og mellomlagring av rensefisk. Målet er å få mer
kunnskap om utfordringer med bruk av rensefisk slik at vi kan føre et mer systematisk og målrettet tilsyn.
Nye metoder og teknologi gir utfordringer. Aktørene må derfor sikre tilstrekkelige risikovurderinger, ha
kompetanse og sikre egnede rutiner før de tar i bruk ny teknologi. Mattilsynet legger vekt på informasjon og
veiledning og vil følge opp gjennom tilsyn av internkontrollsystemene.
Vi fortsetter å følge opp at legemiddelbruken er forsvarlig. Vi fortsetter også å følge opp anlegg med høy
dødelighet. Vi vil legge vekt på at oppdrettere har rutiner som sikrer at syk og svekket fisk ikke utsettes for
behandling og håndtering som fisken ikke er robust nok til å tåle. Vi skal utrede om det er faglig grunnlag for å
innføre en indikator for sykdom og vurdere hvordan egnede indikatorer kan brukes for utvikle forutsigbare
kriterier for når vi kan si ja til økt produksjon på lokaliteter og i områder.
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Selv om Norge er kommet langt i bekjempelsen av Gyrodactalus salaris, er vi bekymret for smitteoverføring
fra Russland. Sammen med Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet og Finnmark Fylkeskommune forsøker vi å
utvide samarbeidet med veterinærmyndighetene i Murmansk. Vi ønsker samarbeid om diagnostikk,
overvåking og videre studier på russisk side for å fastslå hvilke typer som er i elven Pak i nærheten av
Murmansk. Videre ønsker vi å se på tiltak som kan fryse situasjonen i Russland slik at parasitten ikke sprer seg
videre.

Dyrehelse
Til tross for åpne grenser er dyrehelsa fortsatt bedre enn i andre land. Det betyr at det forebyggende arbeidet
og tiltakene som beskytter oss virker.

Mål



Hindre etablering av nye dyresykdommer.
Eliminere den smittsomme og dødelige skrantesjuken (CWD).

Resultater
Vi overvåker og kartlegger løpende en rekke smittsomme sykdommer hos dyr. Noen av dem kan også smitte
til mennesker (zoonoser).
Husdyrnæringen arbeider systematisk med smitteforebygging og informasjon, og svært få levende
produksjonsdyr innføres. Hos hunder fra utlandet er derimot en rekke eksotiske smittestoff og parasitter
påvist.
En oversikt over påviste smittsomme sykdommer hos dyr i 2017 står i vedlegg 2 om
effektindikatorer.
Innførsel av dyr
Et økende antall kjæledyr innføres til Norge. Vi bruker store ressurser på å veilede
publikum om smittefare for folk og dyr via egen Facebook-side og svartelefon for
kjæledyr.
Regelverket for innførsel av hunder og katter fra land med dårlig dyrehelsestatus
håndteres så strengt vi kan ut fra mulighetene regelverket gir. Sammen med Tolletaten
har vi gjennomført flere fellesaksjoner ved grensepasseringer på vei og ved fergeanløp
over hele landet.
Etter at det ble tillatt å holde 19 forskjellige reptilarter, har det blitt en betydelig
innførsel av slike. Vi har dessverre registrert at mange mangler nødvendig
dokumentasjon mht. art og opprinnelse.

Smitte hos importerte hunder
Veterinærinstituttet har de to siste årene
påvist en rekke nye smittestoff og parasitter
hos importerte hunder:
 Leishmania infantum
 hjerteorm (Dirofilaria immitis)
 husflått (Rhiphicephalus sanguineus)
 tungeorm (Linguatula serrata).
Disse kan gi alvorlig sykdom hos dyr, noen
også hos mennesker. Nye påvisninger gir
grunn til bekymring.

Kampen mot skrantesjuke (Chronic Wasting Disease)
Norge forvalter den største gjenværende stammen av europeisk villrein. I 2016 ble det påvist skrantesyke hos
stammen i Nordfjella. Ambisjonen er å eliminere den smittsomme og dødelige sykdommen. Med bakgrunn i
rapporter fra VKM er det fastsatt en plan for full sanering av den smittede stammen og en egen plan for
reetablering av friske dyr.
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Til sammen 25 600 prøver er tatt ut på landsbasis i 2017. Siden første påvisning er det
funnet 11 smittede dyr i Nordfjella, og sykdommen er ikke påvist i andre områder. I
tillegg er lignende funn gjort hos en elg i Lierne og en hjort i Gjemnes, trolig en mindre
smittsom variant på samme måte som prionsykdommen NOR 98 hos sau.
Saneringen går etter planen i godt samarbeid med Miljødirektoratet, Statens
Naturoppsyn, Veterinærinstituttet og Norsk Institutt for naturforskning. Av Nordfjellastammen på vel 2000 dyr ble ca. 600 dyr skutt under ordinær jakt, og 530 ved statlig
felling før årsskifte.
Uttaket skal være ferdig til 1.mai 2018. Etter dette skal området ligge brakk i minst fem
år før villreinstammen reetableres med friske dyr fra et annet nærliggende
villreinområde.
EU-kommisjonen følger de norske tiltakene mot skrantesjuke (CWD) nøye, og starter
fra og med 2018 et overvåkingsprogram for hjortevilt i nordiske og baltiske land.

Prionsykdommer
Prionsykdommer er dødelige hjernesykdommer
som skyldes prioner, et feilfoldet protein.
Sykdommen kan være arvelig, smittsom eller
oppstå spontant.
Klassisk skrapesyke hos sau er smittsom og ikke
påvist i Norge siden 2009, mens varianten NOR98
som vi hvert år finnes flere tilfeller av, regnes som
arvelig.
Kugalskap som startet i England er den eneste
kjente prionsykdommen som overføres til
menneske.

Tilsyn med veterinær praksis
Vi mottar stadig flere bekymringsmeldinger om veterinærers virksomhet, og utstedte to advarsler knyttet til
feil medisinbruk og manglende journalføring.
Vi reviderer Lov om dyrehelsepersonell blant annet fordi mange veterinærer nå arbeider i større klinikkforetak
og kjeder slik at ansvarsforholdene blir noe endret.

Utfordringer og planer
Det er vanskelig å begrense innførselen av gatehunder, også de med kjent sykdom. Vi har fått i oppdrag å
stramme forvaltningspraksisen, men det er utfordrende utfra EU-regelverk som gjelder. Derfor fortsetter vi å
forvalte det så strengt som det er mulig.
Løpende overvåking av forekomst eller fravær av forskjellige smittestoff må videreføres omtrent i samme
omfang som nå. Dokumentasjon av gode dyrehelsestatus er viktig for bl.a. eksport av avlsmateriale.
I videre arbeid med sanering av skrantesjuke (CWD) trengs bedre diagnostiske metoder for undersøking av
levende dyr. Det er nødvendig med et stort antall prøvetakinger for å identifisere smittefrie dyreflokker som
kan brukes ved gjeninnføring av villrein i Nordfjella etter at brakkleggingsperiode er over. Samarbeid med
lokale myndigheter og organisasjoner er avgjørende for å lykkes. Kartleggingen fortsetter for fullt i 2018.
Vi er godt i gang med utarbeidelse av nytt EU-regelverk på dyrehelseområdet (Animal Health Law). Loven trer
i kraft i EU i 2021.
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Plantehelse
Plantehelsen i Norge er god sammenlignet med andre europeiske land. Økende handel øker faren for å få inn
nye alvorlige planteskadegjørere. Dette er en trussel for norsk plantehelse. Flere nye skadegjørere ble i løpet av
året introdusert gjennom import.
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Hindre etablering av nye planteskadegjørere.
Hindre spredning av etablerte planteskadegjørere

Resultater
15 av de cirka 160 alvorlige skadegjørerne på EPPOs liste forekommer i Norge. 11 under bekjemping, mens fire
er så spredt at de ikke er lønnsomme å bekjempe med offentlige midler.
Årlig overvåker og kartlegger vi prioriterte planteskadegjørere, se vedlegg 2 med oversikt over funn.
Pærevisnesjuke (Candidatus phytoplasma pyri) ble påvist første gang i 2015. De to siste
årene har vi kartlagt sykdommen systematisk. Det er påvist smitte i flere klonarkiv,
sortssamlinger, i fruktproduksjon og hos en planteprodusent.
To alvorlige plantevirus, Strawberry crinkle virus og Strawberry mild yellow edge virus
ble for første gang påvist i Norge. Funnene var i jordbærproduksjon. Vi mistenker
smitten kom med importerte jordbærplanter fra Nederland, og utelukker ikke at
smitten kan være mer spredt enn det vi har avdekket til nå. Kartleggingsprogrammet
på nye skadegjørere i jordbær videreføres i nye områder av landet.
Blodlus (Eriosoma lanigerum) ble påvist i epletrær både i 2016 og 2017. I 2016 ble
påvisningen gjort i et lukket veksthusforsøk med planter fra Nederland. Kontroll hos
mottakere av planter fra samme parti avdekket ikke flere funn. I 2017 ble blodlus påvist
både hos en fruktdyrker og i en privathage. Vi har ikke klart å spore smittekilden.

European and Mediterranean Plant
Protection organization (EPPO)
EPPO har 51 medlemsland i Europa og
Middelhavsområdet.
EPPOs mål er å beskytte plantehelsen i regionen,
utvikle internasjonale standarder for å hindre
introduksjon og spredning av planteskadegjørere,
samt fremme trygge og effektive kontrolltiltak.
EPPOs A2 liste er en liste over alvorlige
planteskadegjørere som EPPO anbefaler sine
medlemsland å regulere og bekjempe. Lista
revideres årlig.

Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) er en alvorlig skadegjører i
tomatproduksjonen i mange deler av verden og ble for første gang funnet i her i landet i 2017. Møllen ble
påvist i flere store gartnerier på Jæren. Etter å ha vurdert ulike strategier for håndtering av utbruddet,
konkluderte vi med at offentlige utryddingstiltak blir for kostbart. VKM gjorde en risikovurdering der det
fremgår at tomatmøllen kan påføre norsk tomatnæring stor skade. Det er derfor viktig at næringen tar
forholdsregler og gjennomfører tiltak for å hindre spredning. Det ble ikke rapportert om nye funn, men det
gjenstår å se utover våren 2018 om tiltakene gartneriene selv satte i verk har vært tilstrekkelig til å utrydde
smitten.
Endringer i plantehelseregelverket
Vi prioriterer arbeid med nye skadegjørere som kan true skog og grøntmiljø. Nye bestemmelser som skal
forebygge introduksjon av fire nye billearter ble fastsatt. Billene kan gi store samfunnsmessige konsekvenser
hvis de får etablere seg. Importreglene setter nye krav til import av bl.a. planter og trevirke fra land der disse
billene forekommer.
Ansvaret for kontroll med innenlandsk planteproduksjon ble overført til den enkelte virksomheten ved endring
av regelverket i 2016. Tilsyn viser at bransjen i stor grad har forstått ansvaret og har god kompetanse om de
nye kravene. Det er likevel fortsatt behov for å veilede og følge opp bransjen og særlig virksomheter som ikke
er tilsluttet en bransjeorganisasjon eller rådgivningstjenesten.
Plikten til å gjennomføre mottakskontroll ble tydeliggjort gjennom regelverksendring i 2016. I et nasjonalt
tilsynsprosjekt fant vi at en betydelig andel av importørene fortsatt mangler kunnskap om aktuelt regelverk og
om planteskadegjørere og planter som er forbudt å importere. I etterkant av prosjektet har mange av
importørene tatt kurs som NIBIO tilbyr for å øke kompetansen. Vi bidrar med veiledning om regelverket på
disse kursene.
Flere alvorlige skogskadegjørere kan introduseres med treemballasje i alle typer importsendinger.
Treemballasje som ikke oppfyller kravene til behandling og merking representerer derfor en stor fare.
Omfanget av slik ikke-meldepliktig import er stor og ressurskrevende å føre tilsyn med.
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Lykkes med informasjonskampanje overfor anleggsbransjen
Store byggeprosjekter pågår mange steder. Anleggsarbeid kan spre jordboende planteskadegjørere og ugras.
Vi får stadig henvendelser fra entreprenører og utbyggere. Det viser at informasjons- og tilsynskampanjene vi
gjennomførte i 2016 overfor aktørene i anleggsbransjen bidro til økt bevissthet om risikoen forbundet med
anleggsarbeid og flytting av jord.
Fortsatt stor innsats mot pærebrann
Sykdommen ble påvist i fire nye kommuner i Møre og Romsdal. På Finnøy i Rogaland ble ny smitte funnet etter
mange år uten påvisning. Ellers er situasjonen som tidligere i bekjempelsessonen.
Vi arbeider fortsatt med å etablere en buffersone mot spredning videre oppover langs kysten mot Østlandet
ved å fjerne de mest mottakelige vertplantene i Grimstad kommune.

Utfordringer og planer
Import av planter gir forbrukere og profesjonelle dyrkere tilgang til et stort varespekter, men en stadig økt
internasjonalisering i handelen truer den gode norske plantehelsen og gjør tilsynet mer krevende. Jevnlig
rapporteres det om utbrudd av nye skadegjørere i land vi handler med. Det er mange risikofaktorer knyttet til
planteimporten:
 Økende import fra ikke-europeiske land.
 Flere alvorlige planteskadegjørere introduseres til sørlige deler av Europa, og sprer seg videre
nordover til land Norge importerer mye planter fra.
 Totalvolumet av planteimporten øker, og det er et stort press for å få varene raskt ut i omsetning.
 Økende netthandel gjort av privatpersoner uten kompetanse til å utføre god mottakskontroll.
Det er vanskelig å oppdage skjult smitte i importfasen. Kombinert med mangelfull kompetanse og kort tid på
mottakskontrollen, øker behovet for videre kontrolltiltak i norsk produksjon for å hindre introduksjon og
spredning av alvorlige skadegjørere.
Vi fortsetter overvåkingen av mulige nye skadegjørere som kan komme med import av småplanter til
jordbærproduksjon, i jord med planter til grøntanlegg og undersøkelser for asiatiske trebukker (Anoplophora
arter). Overvåkingsprogrammet for furuvednematode i skog fortsetter.
Dagens tiltak for forebygging og bekjempelse av pærebrann er ressurskrevende. Vi gjennomgår regelverket og
vil foreslå en forenklet kjempingsstrategi. Vi mener også hele plantehelseregelverket bør moderniseres og
forenkles. EU har også gjort store endringer i sitt regelverk og disse er relevant å vurdere også for oss.

Såvarer
Dårlige værforhold reduserte kvaliteten på norsk såkornavl. Salget av sertifiserte settepoteter økte mer enn noen
gang. Det gir mindre sykdom, mindre bruk av sprøytemidler og bedre økonomi for produsenten.
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Såvarer og settepoteter har god helse og kvalitet, bidrar til bevaring og bærekraftig bruk av
plantegenetiske ressurser.
Såvarer og settepoteter er tilpasset norske dyrkingsforhold.

Resultater
Det ble et vanskeligere år for norsk såkornproduksjon på grunn av varierende værforhold gjennom
vekstsesongen og mye nedbør under innhøstingen. For å sikre tilstrekkelig tilgang på kornsorter tilpasset
norske dyrkingsforhold dispenserte vi fra kravet til spireevne på 85 prosent for et kvantum som vil utgjøre vel
10 prosent av markedet i 2018.
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For såvare av korn, gress og kløver er offentlig sertifisering obligatorisk. Med krav til spireevne, maksimum
innhold av ugress, og nulltoleranse for floghavre, er bruk av sertifisert såvare en måte å sikre kvaliteten og
redusere risikoen for spredning av uønskede arter.
Sertifisert såvare og settepotet 2016-2017

For settepoteter er også offentlig sertifisering obligatorisk. Av hensyn til risikoen for
spredning av farlige planteskadegjørere, er det ikke tillatt å importere settepoteter. Vi
Bygg, havre, hvete
er særlig på vakt for potetcystenematode, ringråte og bladrullevirus. Innholdet av
Settepoteter
vanlig forekommende sjukdommer (virus, bakterier og sopp) skal være så lavt som
Engvekster (gras, kløver)
mulig, og må være innenfor definerte verdier. Sertifisering gir også trygghet for at
Fôrerter
settepotetene er sortsekte og uten innblanding av andre sorter. Mens arealet med
settepoteter har ligget relativt stabilt på ca. 9 000 dekar de siste årene, har
omsetningen av sertifiserte settepoteter økt og de siste to årene vært større enn noen gang tidligere.
Mattilsynet godkjente 8 nye plantesorter: en kålrot, to jordbærsorter, fire byggsorter og en hvetesort. Når en
sort blir godkjent anses den bedre enn andre sorter i minimum en egenskap som f.eks. sykdomsresistens,
innhold av mykotoksiner (korn), avling eller kvalitet. Mattilsynet er også sekretariat for Plantesortsnemnda.
Totalt 14 plantesorter ble rettsbeskyttet i 2017.
Vi gjennomførte et overvåkings- og kartleggingsprogram for å kartlegge uønskede arter som hønsehirse,
floghavre, ambrosia og hamp i importert fôr og såvare. Artene er påvist i flere varegrupper.

Utfordringer og planer
Uønskede arter som floghavre, hønsehirse, hamp og ambrosia følger med importert vare og kan representere
en risiko for økt bruk av plantevernmidler, reduserte avlinger, ulovlig dyrking (hamp) og for folkehelsen
(ambrosia).
Mange nye, mindre aktører med varierende kompetanse og nye omsetningsveier gjør det mer krevende for å
føre tilsyn. Heller ikke forskriftene som regulerer områdene er tilpasset dette mangfoldet.
Mattilsynet viderefører overvåkings- og kartleggingsprogrammet for uønskede arter i importert vare. Vi har
laget brosjyrer, plakater og har veiledet og informert mye for å hindre innførsel. Dette skal vi fortsette med i
tillegg til å vurdere tilpasninger i regelverket og forvaltningen for å møte utfordringene med både uønskede
arter og mangfoldet av aktører.

Fôr til dyr og oppdrettsfisk
Fôret utgjør begynnelsen på matkjeden. Feil i fôret vil følge varen gjennom hele verdikjeden. Tilsynet viser at
fôrvirksomhetene har generelt god styring og kontroll.
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Fôret er trygt og bidrar til trygg mat og friske dyr.
Fôret dekker dyrs og fiskens ernæringsbehov og bidrar dermed til god velferd.

Resultater
Tilsyn viser at fôrvirksomhetene har generelt god styring og kontroll. Tilsynet har vært på samme nivå som
tidligere år, og vi påviste ikke vesentlige avvik
Vi har særlig undersøkt rengjøringsrutinene ved transport. Rengjøringen skal sikre god hygienisk kvalitet og at
forskjellige fôrslag ikke blandes. Rutinene blir i stor grad fulgt av sjåførene og de har kontroll på å transportere
riktig vare til rett sted.
Overvåkingsprogrammene bekrefter god status
Analysene av fôr til landdyr og fisk viser at virksomhetene har god kontroll på innholdet av tilsetningsstoffer og
fremmedstoffer i fôret. Vi har ikke avdekket nye utfordringer med smittestoff eller fremmedstoff. Det ble
likevel avdekket ett tilfelle av overdosering av premiks i et hestefôr. Feildoseringen medførte ikke helsefare for
hestene.
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53 783 tonn
10 076 tonn
1 927 tonn
67 tonn

Vi fokuserte på analyser av uønskede stoffer i overvåknings- og kartleggingsprogrammet (OK-programmet) for
fiskefôr. Det ble ikke avdekket noen utfordringer. Perfluorerte forbindelser (PFOS/PFAS) er miljøgifter vi
undersøkte for første gang, og det bare funnet spor av disse. Det ble funnet påvisbare mengder av
plantevernmidlene klorpyrifos-metyl, pirimifos-metyl og glyfosat og noen mykotoksiner (Don, Fum, Zea og
enniantiner) i fôrblandinger til fisk. Ingen var over grenseverdiene.
Utvikling av fôrregelverket
Oppdrettsfiskens fôr og regelverket for dette har stor betydning for Norge. Den europeiske myndighet for
næringsmiddeltrygghet (EFSA), leverte i 2017 en positiv vurdering av økt maksimum tilsatt mengde av vitamin
D i fiskefôr etter innspill fra Norge.
Vi formidlet en faglig vurdering fra Veterinærinstituttet om reduserte mengder kopper i landdyrfôr for å
forebygge utvikling av antibiotikaresistente bakterier i dyr og miljø.

Utfordringer og planer
Nye fôrmidler kan medføre nye utfordringer. Knapphet på proteinfôrmidler gjør at nye fôrmidler introduseres,
spesielt til matproduserende dyr. Insekter kan bli en viktig fôrråvare. I 2017 ble det åpnet for produksjon av
insekter til fôr og det ble tillatt å bruke bearbeidet insektprotein i fôr til akvakultur. Det er stor interesse hos
ulike virksomheter rundt dette temaet. Andre fôrmidler som kan bli aktuelle er produkter fra næringsmiddelog biodrivstoffindustrien, nye plantearter, alger og nye arter fra havet. Det er særlig fett- og proteinkilder som
er aktuelle. Vi vil ivareta norske hensyn i regelverksutviklingen i EU. Særlig viktig er fiskefôrområdet.
Vi fortsetter kartlegging og overvåking av fôr. Vi vil prioritere informasjon til virksomheter og tilstrekkelig
kompetanse hos inspektørene, spesielt om krav til produksjon og bruk av nye fôrmidler.
For å sikre at import av trygge fôrvarer som er i samsvar med vårt regelverk, vil vi særlig det være særlig rette
innsatsen mot import av fôr i 2018.

Genmodifisert mat, fôr og såvarer
Forekomsten av ulovlige genmodifiserte produkter i Norge er stabilt lav. Mange importører må likevel forbedre
sine rutiner for kontroll ved varemottak for å hindre import av ulovlig genmodifiserte produkter.
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Ingen forekomst av genmodifisert mat, fôr eller såvarer som ikke er godkjent.
Importører av produkter med risiko for forekomst av genmodifisert materiale har kunnskap og
internkontroll som sikrer at regelverket overholdes.

Resultater
Vi tok ut prøver av mat- og fôrvarer av eller med mais, soya, raps, ris og papaya for analyse. Overvåkningen
viser få funn av ulovlig innhold, men mange sporforurensninger, se vedlegg 3 – tabell 3.
Kun 5 av 158 prøver inneholdt ulovlig GMO, og alle partiene ble trukket tilbake fra markedet. I 65 av prøvene
(41 prosent), i hovedsak fôrvarer, ble det funnet små forurensninger av EU-godkjent genmodifisert materiale
som ikke anses som ulovlig. Dette er omtrent på samme nivå som resultatene de siste fem årene.
Det ble ikke påvist noe GMO i de analyserte partiene av importert såfrø av raps/rybs og mais.
For å få mer kunnskap om forekomst av ulovlige ingredienser i kjæledyrfôr og å bidra til økt kompetanse i
bransjen, var 68 av de analyserte prøvene av selskapsdyr- og villfuglfôr. Det ble påvist ulovlig innhold av
genmodifisert materiale i ett produkt, og genmodifisert materiale enten som tillatt sporforurensning eller som
ikke var mulig å kvantifisere i 57 prosent av prøvene. Dokumentkontroll avdekket at mange importører ikke
hadde gode rutiner for kontroll med produktene. Importører med mangler ble fulgt opp med pålegg om
retting.
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Figur 7: Andel prøver med tillatte sporforurensninger eller regelverksbrudd på innhold av GMO i mat, fôr eller såvare.

Utfordringer og planer
Stadig nye genmodifiserte varianter av ulike plantearter godkjennes både i EU og utenfor EØS-området. Det
gjør det utfordrende for myndigheter og kommersielle aktører å holde følge med analyse og dokumentasjon.
Det er vanskelig å sikre GMO-frie transportlinjer i det globale markedet, og importørene har til dels ikke gode
nok rutiner for aktivt å redusere forekomsten av sporforurensninger.
Nye genteknologiske teknikker, bl.a. genredigering, er en utfordring både i Norge og internasjonalt med tanke
på regelverksutvikling og kontroll.
Vi prioriterer å overvåke markedet ved å analysere risikoprodukter for innhold av GMO og føre tilsyn med at
importørene har gode rutiner som sikrer regelverksetterlevelse. Vi skal ivareta et høyt beskyttelsesnivå i tråd
med politiske føringer og internasjonalt regelverk. I tillegg skal vi bevisstgjøre og veilede bransjene med hensyn
til behovet for internkontroll på området.
I 2018 vil vi fokusere prøvetakingen på matområdet der de fleste regelbruddene avdekkes. Vi vil føre tilsyn
med internkontrollrutiner gjennom dokumentkontroll på både mat-, fôr- og såvareområdet.
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DYREVELFERD OG RESPEKT FOR DYR
Dyrevelferden som helhet er god, selv om det ikke gjelder fullt ut for alle produksjonsformer eller alle dyrehold.
Her gir vi status for dyrevelferd hos dyr på land. Omtale av fiskevelferd er gjort i kapitelet om fiskehelse siden
fiskehelse og –velferd henger tett sammen. Vi viser også til Mattilsynets arbeid med dyrevelferd – årsrapport
2017 som gir et mer utfyllende bilde av dyrevelferden og vårt dyrevelferdsarbeid.

Kort statusbeskrivelse
Vi prioriterer tilsyn der risikoen er størst for at dyr ikke har det bra. I 40 prosent finner vi større og mindre
brudd på dyrevelferdsloven, men dette betyr ikke nødvendigvis at dyrene der ikke har god velferd. Vi gjør også
tilfeldige tilsyn for å kjenne forholdene norske husdyr lever under.
Antallet dyrehold med alvorlige lovbrudd er lavt sett utfra antall tilsyn, og det er små variasjoner i tallene fra
år til år. Det tyder på at de fleste dyr i Norge har god velferd.
Flere dyreeiere enn før måtte avvikle driften på grunn av alvorlige brudd på dyrevelferdsloven.
Virkemiddelbruken vår er blitt strengere. Antallet bekymringsmeldinger om dyr som lider fortsetter å øke. De
fleste gjelder kjæledyr.
Forholdene i slaktegrisproduksjonen bekymrer etter at vi avdekket mange uakseptable forhold. Utmarksbeite
er i seg selv med å sikre god velferd, men samtidig er det risiko for skader, sykdom, parasittangrep eller
rovdyrangrep. Tapstallene er fremdeles høye.

Effektindikatorer og samlet vurdering av måloppnåelse
Tall for indikatorene står i vedlegg 2.
Effektindikator

Måloppnåelse

Vurderinger

Antall og andel dyr som dør under transport og
oppstalling på slakteri, spesielt fjørfe

Tilfredsstillende

Få dyr dør under transport, og det har ikke vært
større alvorlige hendelser.

Antall dyr brukt i forsøk (totalt og for fisk)

Mindre tilfredsstillende

Antall er langt høyere enn året før og skyldes
hovedsakelig to store forsøk med 10,6 millioner fisk
til utprøving av metoder mot lakselus.

Antall og andel i tap av dyr på beite

Ikke tilfredsstillende

Tapstallene er fortsatt høye, og dette er fortsatt et
stort dyrevelferdsproblem flere steder i landet.

Strategiske grep og prioriteringer
Vi skal fortsette samarbeidet med husdyrnæring og miljømyndigheter for å redusere tapene av beitedyr.
Vi skal avdekke dårlig dyrevelferd gjennom samarbeid med andre offentlige etater og næringsaktører og ved
hjelp av bekymringsmeldinger.
Vårt tilsyn skal være risikobasert, samtidig som vi gjennomfører noen screeningtilsyn. Vi skal bidra til kunnskap
om hold av dyr, påvirke holdningene til dyrevelferd og fortsatt formidle resultater fra tilsynet vårt.
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Dyrevelferd landdyr
Norske landdyr har det godt, men det er også noen utfordringer. Det er for mange dyr som dør på utmarkbeite,
og det er avdekket spesielle utfordringer i slaktegrisbesetninger.
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Alle dyr i Norge har god velferd.
Dyrehold med dårlig tilsyn og stell over tid skal raskt oppnå varig bedring eller raskt avvikles.
Dødeligheten hos rein og sau på utmarksbeite reduseres til akseptabelt nivå.

Resultater
Tilsynet vårt er risikobasert, og resultatene viser derfor ikke den gjennomgående tilstanden for norske
dyrehold. Vi gjennomføre imidlertid også stikkprøvebasert tilsyn.
Totalt gjennomført vi 9 777 tilsyn i dyrehold. Det er en nedgang på 7 prosent fra året før, men omtrent på
samme nivå som i 2015. 88,5 prosent av tilsynene gjaldt dyrevelferd. Andelen uvarslede tilsyn varierer mellom
dyreartene, men er noe høyere enn tidligere. Det er en ønsket utvikling.
Antallet dyrehold med alvorlige lovbrudd er lavt sett utfra antall tilsyn, og det er små variasjoner i tallene fra
år til år. Det tyder på at de fleste dyr i Norge har god velferd.
Saker med alvorlig vanskjøtsel, der dyr dør eller må avlives, innebærer store lidelser for både dyr og folk, og
hver sak er én for mye. Vi jobber derfor videre med å kunne avverge og oppdage slike tragedier så tidlig som
mulig, i dialog med andre myndigheter, landbruksorganisasjonene og bransjen.
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Figur 8: Antall dyrehold med de strengeste virkemidlene Mattilsynet kan bruk de siste tre årene.

Bekymringsfulle funn i slaktegrisbesetninger
På bakgrunn av bekymring for dyrevelferden hos slaktegrisprodusenter i Rogaland satte vi i verk en
tilsynskampanje i fylket. Ca. 20 prosent av de 649 besetningene med slaktegris ble besøkt i 2017.
Vi avdekket flere alvorlige forhold som at syke og skadde dyr som ikke fikk nødvendig behandling og omsorg,
for lite strø og ikke rotemateriale, for stor dyretetthet, blanding av dyr av forskjellig størrelse og dårlig renhold.
Kampanjen skal fortsette ut april 2018, og resultatene vil bli offentliggjort i en egen rapport.
Næringen har tatt funnene alvorlig og satt i gang tiltak for å bedre forholdene. Vi har god dialog med næringen
om det videre arbeidet for å løfte dyrevelferden for slaktegris til et akseptabelt nivå.
Tap av dyr på beite fortsatt høyt
Tapet av dyr på utmarksbeite er fortsatt en av de største utfordringene. Til sammen 81 000 sau og lam ble
borte. Selv om rovdyrangrep får størst oppmerksomhet, er ulykker, skader og sykdom årsak til de fleste tapene.
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Det gledelige er at rovdyrtapet går ned. Antallet søknader om og utbetalinger av erstatning for tap av sau til
rovvilt fortsetter å synke, viser tall fra Miljødirektoratet. Sammenholdt med en sterk nedgang i antall påviste
rovviltskader tyder tallene på at forebyggende tiltak har hatt effekt.
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Figur 9: Andel tap av dyr på beite.

Påkjørsel av tamrein og elg langs Nordlandsbanen har vært et stort dyrevelferdsproblem i mange år. I 2017 ble
514 tamrein drept av toget, i desember ble 80 rein drept på én dag. Vi er i dialog med næringen, Bane Nor,
transportørene og Fylkesmannen for å komme frem til tiltak for å redusere risikoen for påkjørsler og få til mer
effektiv avlivning av skadde dyr. Nå forserer Bane Nor byggingen av et nytt reingjerde. Det vil sannsynligvis
hjelpe.
Antallet bekymringsmeldinger fortsetter å øke
Vi mottok 10 426 bekymringsmeldinger om dårlig dyrevelferd mot 9381 i 2016. De fleste bekymringsmeldingene handler om kjæledyr, men vi mottar også mange meldinger om hester og en del om
produksjonsdyr. Bekymringsmeldingene er et viktig grunnlag for kunnskap om dyrehold som trenger tilsyn.
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Figur 10: Antall bekymringsmeldinger.

Alle meldinger blir behandlet, og 35 prosent fører til inspeksjon. Det er vanskelig å sortere ut tilfellene der
dyrevelferden virkelig er i fare. Derfor jobber vi med å oppdatere teksten på varslingsknappen vår på nett og
har laget tydeligere kriterier for prioritering av meldingene.
Tilsynsresultatene for pelsdyr er fortsatt bra
Antallet dyrehold med pelsdyr synker – det gjelder særlig for rev. Vi har ført færre tilsyn med pelsdyrhold og
funnet færre avvik de siste årene (se vedlegg 3 – tabell 4). Andelen pelsdyrhold som får tilsyn, er likevel fortsatt
langt høyere enn for andre typer dyrehold.
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Pelsdyrregelverket skulle strammes inn i 2018, men siden regjeringen vil fremme lovforslag om avvikling av
pelsdyrnæringen innen 2025, blir forskriftsendringene trukket tilbake.
Formalisert samarbeid med politiet blir utvidet
For at flere alvorlige dyrekrimsaker skal bli etterforsket og behandlet i retten, er det viktig at politiet og vi
samarbeider godt. Målet er ikke nødvendigvis flere dommer, men å forebygge lovbrudd og få riktig dom i de
riktige sakene.
Det er et formelt samarbeid mellom politiet og Mattilsynet i tre av våre regioner: Trøndelag politidistrikt i
Region midt, Sør-Vest politidistrikt i Region sør og vest og Øst politidistrikt i Region Stor-Oslo. Regjeringen har
besluttet å utvide tiltaket til flere politidistrikter. Vi ser en god utvikling i samhandlingen og
kompetanseutvekslingen der samarbeidet er etablert. På sentralt nivå har Mattilsynet også et godt samarbeid
og tett dialog med Politidirektoratet og Økokrim, og med Regjeringsadvokaten der saker om dyrevelferd
havner i retten.
Reptiler ble tillatt
Etter 40 års forbud ble det tillatt å innføre og holde 19 ulike arter slanger, øgler og skilpadder (reptiler) i Norge.
Artene er plukket ut basert på hensynet til dyrevelferden, dyrehelsen, naturmangfoldet og sikkerheten for folk
og andre dyr.
Det er enklere å nå ut med informasjon og tilby forsvarlig veterinærhjelp til eiere av lovlige dyr. VI har lagt ned
mye arbeid for å informere om endringen i regelverket og å utvikle kurs- og veiledningsmateriell.
Transport av dyr til slakteri
Dyr som ikke er transportdyktige, skal ikke sendes til slakteri. Andelen dyr som dør under transport til og
oppstalling på slakteri, er svært lav.
Det er likevel verd å merke seg at andelen høner som dør, er 3,5 ganger så høyt som for slaktekylling. Interessen
for slakting av utrangerte verpehøns til mat har økt. Tallene indikerer at disse dyrene er mindre robuste og
tåler transport dårligere enn annet fjørfe. Det er ikke registrert alvorlige hendelser knyttet til dyretransporter.
Mange oppdrettslaks brukt i forsøk
Det ble brukt 11,6 millioner dyr i forsøk i 2016. Tallene fra i fjor er ikke klare. Dette er vesentlig flere enn
tidligere år. Her inngår det 10,6 millioner laks som ble brukt i to forsøk for å utvikle metoder til å bekjempe
lakselus.
Økningen skyldes også bedre rapportering fra forsøksdyrvirksomhetene, fôringsforsøk av høns for å avvikle
bruken av narasin, og avl og bruk av nye stammer genmodifiserte mus.
Det er et mål at færrest mulig dyr brukes i forsøk. Økningen i antall forsøksdyr skyldes behovet for å utvikle
nye metoder for hold og håndtering av oppdrettslaks, særlig skånsomme metoder for å bekjempe lakselus. Det
er viktig at nye metoder er dokumentert som velferdsmessig forsvarlig før de tas i bruk i stor skala.

Utfordringer og planer
Mattilsynet har få tilgjengelige virkemidler som kan bidra til redusert tap av dyr på beite. Vi vil utfordre
beitenæringene til å definere mål og sette i verk tiltak som kan redusere tapene.
Det er utfordrende å forebygge alvorlig vanskjøtsel av dyr, men om aktørene i husdyrnæringa har gode rutiner
for hvordan de håndterer bekymringer for dyrevelferden og varsler oss i tide, kan vi i fellesskap ha mulighet til
å avverge at det utvikler seg til en dyretragedie. Vi fortsetter derfor samarbeidet med andre etater, næringens
organisasjoner og andre interessenter for å avverge og oppdage slike hendelser.
Vi skal videreutvikle samarbeidet med politiet flere steder i landet, og vil vi sammen med Politidirektoratet og
Økokrim utvikle en nasjonal koordinering og styring av dette.
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KVALITET OG REDELIGHET
Det er viktig at forbrukeren er kjent med kvaliteten og andre egenskaper ved produktene og kan ta
velbegrunnede valg.

Kort statusbeskrivelse
Mat og kosmetikk er ikke alltid godt nok merket. Riktig merking er spesielt viktig for allergikere. Det er få som
melder fra om bivirkninger ved bruk av kosmetikk.
Salg av mat utenom de tradisjonelle kanalene øker og det utfordrer tilsynet og gjør det vanskeligere å spore.
Det samme gjelder kosttilskudd som selges på f.eks. på homeparties, nett og ved direkte salg. Tilsyn med
nettbutikker og utradisjonelle utsalgssteder krever en annen måte å føre tilsyn på.
Matsvindel er et økende problem og kan fortsatt ventes å øke de nærmeste årene. Det er fortsatt mye fisk som
omsettes som ikke har god nok kvalitet.

Effektindikatorer og samlet vurdering av måloppnåelse
Tall for indikatorene står i vedlegg 2.
Effektindikator

Måloppnåelse

Vurderinger

Antall og andel prøver hvor det er påvist salmonella
og hvor det er påvist overskridelser av grenseverdier
for uønskede stoffer i forhold til totalt antall prøver

Tilfredsstillende

Det er ble ikke påvist noen tilfelle av salmonella i
fôr i fjor.

Antall og andel vedtak med hjemmel i
matinformasjonsforskriften i forhold til totalt antall
vedtak som gjelder næringsmidler.

Mindre tilfredsstillende

Det er fattet 1821 vedtak med hjemmel i
matinformasjonsforskriften. Dette utgjør 20 % av
vedtakene om næringsmidler generelt. Allergener
er et kontrollpunkt i smilefjestilsynet og vår
vurdering er at status for denne indikatoren er på
samme nivå som i fjor.

Vi vurderer den samlede måloppnåelsen som mindre tilfredsstillende for merkeregelverket og regelverket for
ernærings- og helsepåstander ikke følges godt nok. Salmonellastatus er tilfredsstillende.
Det er fortsatt mulig å bedre kvaliteten på ressursene som tas opp av havet. Fisk som kunne vært benyttet som
mat går til alternativ utnyttelse på grunn av for dårlig håndtering.

Strategiske grep og prioriteringer
Erfaringer etter tilsyn viser at det er behov for mer veiledning om de ulike merkekravene. Regelverkene
oppleves kompliserte og krevende å følge. Vi skal gi god veiledning i form av informasjon på våre nettsider, i
veiledningsmateriell og ved personlig veiledning fra våre inspektører. Dette vil bidra til at flere følger kravene
i regelverkene.
Den årlige merkesjekken av matvarer på det norske markedet skal videreføres for å bedre virksomhetenes
kompetanse om korrekt og redelig merking av matvarer.
Kompetansen om og tilsynet med sporingssystemer skal videreutvikles. Dette er viktig for at produkter skal
kunne spores i matkjeden.
Vi vil fortsatt delta i internasjonale prosjekter for å avdekke matsvindel og bygge kompetanse i egen
organisasjon. Næringen må ha et bevisst forhold til dette og arbeide for å forhindre svindel.
Det er virksomhetenes ansvar at kosmetikken de selger er trygg. Mattilsynet skal følge opp at virksomhetene
kan dokumentere dette.
Vi skal fortsette samarbeidet med Norges Råfisklag om kvalitet på sjømaten og forenkle og klargjøre enkelte
bestemmelser i fiskekvalitetsforskriften.
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Merking, sporing og kvalitet
Virksomhetene er fortsatt ikke flinke nok til å følge kravene til merking, særlig ikke allergener. På en del
kosttilskudd er det benyttet ulovlige medisinske påstander. Kosmetikk skal ikke inneholde kjemiske stoffer i
mengder som gjør de helsefarlige. Forbrukeren skal ikke villedes av uriktige påstander på produktene. Kvaliteten
på hvitfisk er fortsatt ikke så god som den burde.

Mål
Informasjonen om matvarene gir forbrukeren mulighet til å ta velbegrunnede valg relatert til kvalitet,
sammensetning og kosthold.
Virksomhetene har dokumenterte rutiner for å spore og eventuelt trekke tilbake varer.
Bestemmelsene i fiskekvalitetsforskriften skal følges slik at fisken som omsettes holder den kvaliteten som
forbrukeren forventer.

Resultater
Merkesjekken omfattet melk og melkeprodukter. Vi fant avvik i merkingen både etter
matinformasjonsforskriften og/eller forskriften for bruk av ernærings- og helsepåstander ved halvparten av
produktene. De fleste avvikene var mindre vesentlige, likevel har virksomhetene fortsatt et stykke å gå for å
følge kravene til merking.
Tilsyn med bruk av ernærings- og helsepåstander bekrefter at forskriften ikke etterleves som forventet. Særlig
på kosttilskudd bruker flere virksomheter ulovlige medisinske påstander.
Tilsyn med de generelle merkekravene viste avvik fra kravene om merking på norsk, korrekt angivelse av
allergener og mengdeangivelse av ingredienser. Vi ser også at virksomhetene som driver med e-handel, ikke
oppfyller kravene til informasjon til forbruker. Kravet om skriftlig informasjon til forbruker om allergener, har
vært en del av smilefjestilsynet. Vi har fattet 1698 vedtak på grunn av mangelfulle opplysninger om allergener.
Tilsyn med Nøkkelhullet viser at de som bruker merket for det meste gjør det på riktig måte.
Mattilsynet deltok i EUs pilotprosjekt om e-handel med kosttilskudd. Vi sjekket mer enn 50 norskspråklige
nettsider. Blant annet fant vi 11 sider som markedsførte kosttilskudd med medisinske påstander, bilder og
figurer om å forebygge, behandle og kurere lidelser/sykdommer. Dette er ikke tillatt, og ble fulgt opp.
Vi startet arbeidet med å få bedre kunnskap og rutiner for tilsyn med sporing og sporingssystemer.
I forbindelse med EUs overvåkingsprogram «Markedsføring av honning» tok vi 63 prøver, hvorav 18 av norsk
opprinnelse. En fjerdedel av prøvene var feilmerket. Ellers fant vi feilaktig botanisk eller geografisk opprinnelse,
forfalsking og for dårlig kvalitet til å omsettes som honning.

Utfordringer og planer
E-handel, og markedsføring på sosiale medier som Facebook og andre websider er eksempler på nye
omsetningskanaler for mat. En del av de nye aktørene mangler kunnskap om regelverket og unnlater å
registrere virksomheten hos Mattilsynet. De gir også for dårlig informasjon til forbrukerne.
Også «affilate» markedsføring» er økende. Dette er nettsider som kun markedsfører produkter og linker til
nettbutikker, men som ikke selger produktene selv. Disse aktørene bruker mange ulovlige påstander og tilsyn
med disse er en utfordring.
Det er vanskelig for oss å nå ut til forbrukere og nye virksomheter med balansert informasjon om mat og
regelverk for omsetning av mat, men det utarbeides blant annet veiledning for enkelte nye omsetningsformer.
Merkesjekken 2018 skal omfatte brød og brødvarer og vil også kontrollere bruken av Nøkkelhullet og
ernærings- og helsepåstander. Vi skal i 2018 publisere en ny veileder til bransjen om «god opplysningspraksis».
Dette vil bidra til bedre kunnskap og etterlevelse av merkekravene.
Mange kosttilskudd markedsføres med ulovlige helse- og medisinske påstander for å overbevise forbrukerne
om at produktet virker. Regelverket for bruk av ernærings- og helsepåstander, er vanskelig å forstå og følge.
For å avhjelpe dette vil Mattilsynet publisere revidert veileder for bruk av ernærings- og helsepåstander i 2018.
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Mattilsynet vil forbedre arbeidet med tilsyn og veiledning om sporing. Sporbarhet skal være et tema ved en
større andel inspeksjoner.
Arbeidet med revisjon av fiskekvalitetsforskriften ble startet opp høsten 2017. Dette arbeidet sees i
sammenheng med prøveordningen for tilsyn med kvalitet utført av Norges Råfisklag og resultatene fra NOFIMA
på effekten av tilsynet.

Matsvindel
Forbrukerne stoler på at maten vi kjøper er hva den gir seg ut for å være. Gjennom tilsyn avdekker våre
inspektører at dette ikke alltid er tilfelle.

Mål
Næringen har et bevisst forhold til svindel som kan angå deres produksjon og iverksetter tiltak for å hindre at
de utsettes for slik svindel.

Resultater
Mattilsynet har samarbeidet aktivt med andre etater bl.a. politi, Toll, NAV,
Arbeidstilsynet og ulike avdelinger i kommunene gjennom hele året. Over 100 steder
har blitt kontrollert og i en stor andel av virksomhetene har enten Mattilsynet eller
andre etater gitt en reaksjon. Samarbeidet er viktig både forebyggende og for å
forhindre at useriøse aktører ødelegger for de som driver seriøst.
Mattilsynet og Toll deltok for tredje gang i Europol og Interpol sin internasjonale
fellesaksjon mot matsvindel - OPSON. Det ble funnet avvik ved 6 av de 14 Ekstra Virgin
olivenoljene som ble analysert på kvalitet og merking. Tre av disse var Virgin olivenolje
(ikke Ekstra Virgin), mens tre var Lampante. Disse er ikke egnet til konsum.

Matsvindel
Matsvindel er bevisst regelverksbrudd for å
oppnå en økonomisk gevinst.
En økende internasjonalisert matproduksjon
medfører stadig mer komplekse omsetningsledd.
Det er viktig at både industrien og Mattilsynet har
rett kompetanse for å avsløre svindel.

En kartlegging vi gjorde sammen med Toll Mattilsynet og Toll viser funn av svindelsaker på så å si alle av
Mattilsynets forvaltningsområder. De mest vanlige funnene er på omsetning av kjøtt, svindel med
godkjenninger og helsesertifikater og svindel med merking og holdbarhetsdatoer.
Vi er dialog med partnere i EU/EØS om beste praksis for å bekjempe matsvindel. Vi har tatt i bruk et nytt
meldesystem i EU for samarbeid om etterforskning av matsvindelsaker (AAC systemet).

Utfordringer og planer
Problemet med matsvindel er stort i Europa og verden for øvrig og kan forventes å øke de neste årene. En
økende kompleksitet i produksjonen og transport av ingredienser og matvarer, gjør det vanskeligere å avdekke
matsvindel for virksomheter og tilsynsmyndighet. Dette utgjør en trussel mot mattryggheten og øker faren for
at forbrukerne blir svindlet. Det er et økende antall aktører på markedet som ønsker å tjene penger på
matsvindel. De er vanskelig å oppdage, fordi de stadig endrer sin aktivitet og måter de utfører svindel på. Salg
via internett er spesielt utsatt.
Vi vil jobbe videre med å definere mer konkret hva vi definerer som matsvindelsaker, og hvordan tilsynet skal
jobbe bedre med å avdekke og innhente vesentlig informasjon om disse sakene i forkant av en anmeldelse.
Vi skal samarbeide med Toll og politi, slik at alvorlige saker ender med politietterforskning og dom. Vi skal lede
et nordisk finansiert prosjekt for å utvikle en felles nordisk trusselvurdering og skal delta i OPSON VIII aksjonen
i 2018.
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Kosmetikk
Nordmenn ligger i Europa-toppen når det gjelder kjøp av kosmetikk. En undersøkelse viser at mange forbrukere
får bivirkninger fra kosmetikk – alt fra mild hudirritasjon til mer alvorlig hudallergiske reaksjoner. Bivirkningene
og villedende informasjon er hovedutfordringene sammen med kunnskapsmangel om stoffer i kosmetikk som
kan gi alvorlige helseskadelige effekter.

Mål



Kosmetikk skal ikke inneholde kjemiske stoffer i mengder som gjør de helsefarlige.
Produktpåstander skal ikke villede forbrukeren.

Resultater
Det kom inn 167 meldinger til bivirkningsregisteret i. Selv om det er blitt enklere å
melde inn bivirkninger, er sannsynligvis mørketallene store. Det som meldes hyppigst
inn er produkter for fuktighetspleie (krem, gel, serum, olje), hudrens, sminke, såpe og
solprodukter. De vanligste bivirkningene vi ser er hudsymptomer som rødhet, kløe,
hevelse/ødem og svie.
Vi mottok vi i tillegg 89 internasjonale Rapex-meldinger om potensielt helsefarlige
produkter - en mindre nedgang sammenlignet med året før. Vi meldte selv inn 20
potensielt helseskadelige tatoveringsprodukter med innhold av ulovlige aromatiske
aminer og høyere nivåer av tungmetaller enn anbefalt.
Vi prioriterte tilsyn med virksomhetenes dokumentasjon som skal vise at produktene
er trygge og etterlevelse av forbud mot dyretestet kosmetikk. De fleste norske
produsenter og importører hadde tilfredsstillende dokumentasjon.

Kosmetikk
Kosmetikkområdet inkluderer:


Kosmetikk



Kroppspleieprodukter



Tatoveringsprodukter



Permanent makeup



Enkelte injeksjonsprodukter

Rapex er EUs meldesystem for kosmetikk og
kroppspleieprodukter, og skal sikre at farlige
produkter som oppdages i ett land ikke omsettes i
andre land innenfor samarbeidet.

I OK-programmet på kosmetikk undersøkte vi 50 hårfargeprodukter på det norske markedet, Ulovlig innhold
av stoffet o-aminofenol i ett produkt ble fulgt opp ovenfor distributøren med pålegg om umiddelbart å stoppe
salget. Bransjen har fortsatt en jobb å gjøre for å sikre korrekt merking av hårfarger.
«Pangea-aksjonen 2017» var en felles tilsynskampanje (Mattilsynet, Legemiddelverket, Helsedirektoratet, og
Toll) med fokus på ulovlig kosmetikk med legemiddelstoffer. Det ble gitt omsetningsforbud for de 3 produktene
det ble funnet salisylsyre over grenseverdien og for to produkter med ulovlig innhold av trikloreddiksyre (TCA).
Det er mer enn 2000 virksomheter som selger eller produserer kosmetikk her i landet. Vi førte tilsyn med 85
av dem og fant flest avvik knyttet til mangelfull dokumentasjon, bruksbetingelser, merking, og meldeplikt til
EUs notifiseringsportal for kosmetiske produkter. Mange driver uten å være registrert hos Mattilsynet. Vi har
gjort flere beslag av ulovlig/helsefarlig kosmetikk eller gitt omsetningsforbud i ca. 60 prosent av sakene med
avvik.

Utfordringer og planer
Reglene for kosmetikk bestemmes hovedsakelig internasjonalt. Vi fortsetter arbeidet med å bidra til å trygge
bruken av bekymringsfulle stoffer i kosmetikk i internasjonale fora.
Når vi vet at mange opplever bivirkninger er det et tankekors at så få melder ifra. Vi skal forbedre veiledningen
og informasjonen mot bransjen og forbrukerne. Vi følger opp virksomheter som har solgt produkter det er
meldt bivirkninger på.
Det er høy innovasjon i kosmetikkbransjen. Stadig mer av handelen skjer via internett. Det er en trend at små
virksomheter er blant de raskest voksende og mest lønnsomme aktører i kosmetikkbransjen.
Vi skal i 2018 analysere solkrem for å vurdere om de oppfyller EUs og norske anbefalinger. Likeledes skal vi
fortsette å følge opp virksomhetenes dokumentasjon på at produktene de selger er trygge og tilfredsstiller
kravet om forbud mot dyretestet kosmetikk.

38

MILJØVENNLIG PRODUKSJON
Produksjon og omsetning av planter, fisk og dyr påvirker miljøet på forskjellig vis. Vi må kjenne og erkjenne det
økologiske fotavtrykket og begrense skadevirkninger der det er mulig. Optimal utnyttelse av avfall og biprodukter
er også viktig. FNs 17 bærekraftsmål gjelder for hele samfunnet og mange av dem er knyttet til vårt
samfunnsoppdrag.
Her omtaler vi tilsyn med økologisk landbruk, bruk av plantevernmidler og medisiner til dyr og oppdrettsfisk,
antibiotikaresistens, lakselus på ville laksebestander, gjødsel og biprodukter

Kort statusbeskrivelse
God helse hos planter gir lavt forbruk av plantevernmidler. God helse hos landdyr gir lav medisinbruk. I det
internasjonale samarbeidet mot antibiotikaresistens blir norske forhold studert for å se om andre land kan
lære av vår praksis.
Hos oppdrettsfisk er medisinbruken redusert som følge av resistensutvikling. Mengden lakselus er fortsatt en
utfordring for vill laksefisk langs deler av kysten.
Tilsyn med behandlingsanlegg for avløpsslam avdekket at det fortsatt er utfordringer knyttet til avfallsbasert
gjødsel. Ambisjoner om økt ressursutnyttelse gjennom sirkulærøkonomi kan ha god energi- og miljøeffekt, men
byr også på utfordringer når det gjelder fremmedstoff og smittestoff som kan følge med på veien.
Antallet økoprodusenter økte noe.
ESA reviderte biprodukttilsynet og konkluderte med at det stort sett var tilfredsstillende.

Effektindikatorer og samlet vurdering av måloppnåelse
Tall for indikatorene står i vedlegg 2.
Effektindikator

Måloppnåelse

Vurderinger

Omsetning plantevernmidler (tonn aktivt stoff)

Tilfredsstillende

Omsetningsstatistikken for plantevernmidler viser at mengde
omsatt plantevernmidler, angitt i aktivt stoff, har hatt en liten
nedgang fra 2016 til 2017. Det er små endringer for helse- og
miljørisiko.

Miljøvennlig produksjon består av mange områder som ikke nødvendigvis enkelt lar seg oppsummere samlet.
Effektindikatoren viser at forbruket av plantevernmidler er lavt, men bruken er ikke alltid korrekt.
Medisinbruken til dyr er lagt. Det er gevinster å hente på riktig utnyttelse av avfall og biprodukter. Bruk av
lakselusmidler er redusert, men det er fortsatt høyt lusepress på vill laksefisk. Det gjør at vi vurderer den totale
måloppnåelsen for miljøvennlig produksjon som mindre tilfredsstillende.

Strategiske grep og prioriteringer
Vi mener Norge fortsatt bør ha ambisjoner om å være foregangsland når det gjelder god helse hos planter fisk
og dyr, og lavt forbruk av plantevernmidler og medikamenter.
Vi skal gjennom vårt arbeid bidra til at lakselus fra oppdrettsfisk ikke har uakseptabel påvirkning på bestandene
av vill laksefisk.
Vi skal sikre god informasjon om det detaljerte regelverket for økologi.
Det er biprodukter i de fleste verdikjeder for matproduksjon. Gjennom tilsyn og regelverk skal vi bidra til
sterkere bevissthet om at biproduktregelverket er porten til sikker bruk av animalsk materiale inn i matkjeden
til fôr og gjødsel.
Vi fortsetter å føre tilsyn med ulike typer avfallsbaserte gjødselvarer og utrede og foreslå nytt gjødselregelverk
i samarbeid med Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.
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Økologisk produksjon
Omsetningen av økologisk mat øker. Mye er importert siden den norske produksjonen ikke dekker
etterspørselen. Regelverket for økologisk produksjon er likt EUs, selv om de naturgitte forholdene varierer
voldsomt.

Mål
Produkter som omsettes som økologiske på det norske markedet tilfredsstiller kravene til økologisk
produksjon.

Resultater
Mattilsynet har delegert myndigheten til å føre tilsyn med økologiske virksomheter til Debio. Debio fører årlig
tilsyn med alle virksomheter som er med i kontrollordningen. Resultatene viser at de fleste virksomhetene har
gode kvalitetssystemer og rutiner for dokumentering, men det er også noen som har utfordringer med å få
tilstrekkelig dokumentasjon på plass.
Vi gjennomførte en revisjon av Debio som viste at kontrollorganet har gode rutiner og et solid system for
kvalitetssikring. Det ble likevel avdekket mangler ved oppfølgingen av avvik hos virksomhetene. Debio har satt
i verk langsiktige tiltak for å bedre avvikshåndteringen.
I 2017 ble oppdatert EU-økologiregelverk tatt inn i EØS-avtalen. Dette var viktig for å sikre forutsigbart
regelverk for økologiske virksomheter i Norge, i tillegg til like konkurransevilkår som virksomheter i EU. Like
konkurransevilkår er en spesielt viktig forutsetning for handel med norsk økologisk laks.
Det ble innført et nytt system for elektroniske importsertifikater i hele EØS-området for import av økologiske
produkter fra land utenfor EU. Den nye ordningen forebygger mot falske sertifikater på økologiske produkter.
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Figur 11: Utvikling av godkjente økologiske virksomheter i periode 2003 – 2017.

Det er fortsatt en liten vekst i antall virksomheter med økologigodkjenning på områdene import, foredling og
omsetning. På landbruksområdet har antall virksomheter stabilisert seg. Forbruket av økologiske produkter er
fortsatt i vekst, noe som betyr økt andel import.

Utfordringer og planer
Økologiregelverket er detaljert utformet for hele produksjonskjeden. Det er omfattende og er i mange tilfeller
vanskelig å følge for virksomhetene. Vi skal vektlegge god informasjon og veiledning om regelverket. For å
bedre tilgjengeligheten for brukerne, skal vi i løpet av 2018 omarbeide veilederne på området til klarspråk.
Økt import av økologiske produkter øker viktigheten av å ha et godt system for importkontroll. Det gjenstår å
få alle virksomheter til å bruke det nye elektroniske systemet, og å få behandlingen av sertifikatene effektiv i
Mattilsynet.
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Vi fortsetter arbeidet med å få et velfungerende elektronisk system for kontroll med import av økologiske
produkter, og gi veiledning om bruken av systemet

Påvirkning på vill laksefisk av lakselus fra oppdrettsfisk
Til tross for det var lite lakselus i anleggene var smittepress på utvandrende laksesmolt stort langs store deler av
Vestlandet og Midt-Norge, men lavere i Nord-Norge.

Mål
Redusere smittepresset av lus fra oppdrettsfisk på viltlevende laksefisk og øke kunnskapen om smittepress.

Resultater
Regjeringen fastsatte i 2017 trafikklys i de 13 ulike produksjonsområdene for oppdrett av laks, ørret og
regnbueørret. Det er risikoen for dødelighet på villaks som skyldes lakselus i hvert av områdene som ligger til
grunn for trafikklysene. Mattilsynet har vært med på å finansiere overvåkingen av lus på vill laksefisk.
Lakselus i oppdrettslaks kan gi negative konsekvenser for vill laksefisk. Havforskningsinstituttets overvåkning
viste i fjor høyt smittepress på utvandrende laksesmolt langs store deler av Vestlandet og Midt-Norge, men
lavere i Nord-Norge. Lakselusnivåene utover sommeren ga fremdeles negativ påvirkning på sjøørret og sjørøye.
Selv om det er lave lusenivåer i oppdrettsanleggene kan det likevel gi høyt smittepress siden antall
oppdrettslaks utgjør mange verter for lakselus.

Utfordringer og planer
Smittepresset av lus fra oppdrettslaks på vill laksefisk er fortsatt for høyt til enkelte tider og enkelte steder i
landet. Vår rolle i oppfølging av hvert enkelte anlegg blir enda viktigere fremover siden lakselus er indikator for
justering av trafikklysene i produksjonsområdene.
Overvåkingsprogrammet for lus på vill laksefisk blir videreført og utviklet.
Vi vil få en viktigere rolle i arbeidet med å føre tilsyn med at lusegrensene overholdes for å reduserer
smittepress fra anlegg som ikke overholder lusegrensene. Vi behandler også søknader om vekst for anlegg med
særlig god lusestatus i alle produksjonsområder.

Legemidler til oppdrettslaks
Bruken av legemidler har vært høyt, men er redusert de senere årene. Legemiddelkampanjen har bidratt til mer
forsvarlig bruk.

Mål
Bruken av legemidler skal være forsvarlig både i forhold til resistensutvikling, mattrygghet og miljø.

Resultater
Norsk oppdrett bruker svært lite antibiotika. Mengden antibakterielle midler solgt de siste årene tilsvarer at
0,5-1 prosent av fisken ble behandlet med en antibiotikakur. I 2017 var det en økning, og noe av økningen
skyldes behandling av yersiniose og andre bakterieinfeksjoner i matfiskanlegg. Situasjonen det siste året gir en
indikasjon på at den gunstige situasjonen fort kan endre seg ved oppblomstring av bakterielle sykdommer det
ikke er effektive vaksiner mot. Derfor følger vi nøye med i utviklingen.
Forbruket av lakselusmidler har vært høyt siden 2009, men har sunket de siste årene. Resistensproblemer
gjør at midlene nå har liten effekt.
Vi har siden 2015 gjennomført en tilsynskampanje rettet mot oppdrettsnæringens bruk av legemidler. Målet
har vært å sikre forsvarlig bruk av legemidler og gjøre aktørene bevisst på ansvaret de har for dette. Vi har
ført tilsyn med fiskehelsepersonell, oppdrettere og slakterier. Dette arbeid blir nå sluttført.
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Utfordringer og planer
I 2018 gjør vi ferdig rapporten fra legemiddelkampanjen og vil vurdere hvordan resultatene skal følges opp.
Kampanjen avdekket at fisk i flere anlegg var behandlet med kombinasjoner av legemidler og med høyere
doser enn angitt uten at det forelå vitenskapelig dokumentasjon knyttet til mattrygghet, helse og miljø.
Vi jobber i arbeidsgruppe med Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet om miljøkonsekvenser av legemidler i
akvakulturnæringen.

Antibiotikaresistens og MRSA-overvåking
Antibiotikaresistens er kalt «medisinens klimautfordring». Resistensutviklingen internasjonalt gir frykt for at flere
vil dø av infeksjoner enn av kreft om ikke tiltak gjøres.

Mål
Medisinbruken på dyr skal fortsatt reduseres gjennom stadig riktigere antibiotikabruk, god smittehygiene og
andre forebyggende tiltak.

Resultater
Regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens fram til 2020 følges opp kontinuerlig. Å forhindre at dyr
får infeksjoner som trenger behandling, anser vi som viktigere enn å redusere bruken når infeksjoner oppstår.
Husdyrnæringen satte i 2017 i gang en systematisk kartlegging av luftveis- og tarminfeksjoner som kan gi
ytterligere reduksjon i medisinforbruket, samt bedre helse og velferd. Hos sports- og familiedyr ser vi en
dreining mot mindre bruk av bredspektrede antibiotika. Vi laget et e-læringskurs for veterinærer i riktig bruk
av antibiotika, som blant annet er nyttig for de som har utdanning fra land med en helt annen
antibiotikapraksis.
MRSA-kampen fortsetter. Målet er fortsatt at norske svinebesetninger skal være fri for de resistente
luftveisbakteriene som har bitt seg fast i produksjonsmiljøet i mange andre land. Rundt 800
smågrisproduserende besetninger ble undersøkt for MRSA, og den spesielle svinevarianten CC398 ble ikke
påvist i noen av dem. Svineprodusentenes forebyggende tiltak har hatt meget god effekt, og gir grunn til å anta
at en har spart norsk helsevesen og pasienter for infeksjoner som ikke lar seg behandle. Det ble likevel påvist
fire andre typer MRSA i til sammen seks besetninger, blant annet gjennom kontaktsporing fra smittede
personer. I tre av disse er sanering satt i gang fordi smitten var forventet å forbli i besetningen. Siden smitten
forventes å brenne ut i de tre øvrige besetningen, er de båndlagte og prøvetas jevnlig.
Smitte av MRSA bakterier skjer begge veier mellom svin og mennesker. Det er god hjelp i prøvetaking av
personer som kommer i kontakt med svin, men status kan raskt endre seg. Det er utarbeidet en forskrift som
fastsetter krav om MRSA-testing for røktere i svinebesetninger. Meldeforskriften (varslings-) er under revisjon
for å innføre meldeplikt for påvisning av resistens hos enkelte bakterier, spesielt dyreassosiert MRSA.

Utfordring og planer
Grunnlaget for tiltak er kunnskap vi får gjennom overvåkingsprogrammene NORM og NORM-VET. Disse skal
videreføres. I 2018 følges EUs koordinerte prøveplaner for levende dyr, fôr og mat. I tillegg tas det prøver av
blant annet salater/urter og meieriprodukter.
Veterinært legemiddelregister skal gi veterinærene forskrivingsprofiler og slik bidra til riktig antibiotikabruk. Til
dette har vi kjøpt inn nytt rapporteringsverktøy. Det har tatt tid å få det tekniske på plass, og i 2018 utvikler vi
rapporter. Tiltak for å bedre datakvalitet og rydde i feil pågår. Blant annet har vi oppdaget en feil i apotekenes
system som medfører at rapporteringene til oss ikke blir riktig.
Vi planlegger undersøkelsen av veterinærers rapportering av medisinbruk som skal gjennomføres i 2019. Der
skal vi bl.a. se om terapianbefalingene følges.
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Plantevernmidler
Erfaringer fra tilsyn viser at det fortatt skorter på rett bruk av plantevernmidler. Antall bekymringsmeldinger fra
private er økende.

Mål



Plantevernmidler bidrar til gode avlinger samtidig som de gir minst mulig helse- og miljøskade.
Brukerne har et bevisst forhold til plantevernmidler og bruker alternativer der det er mulig.

Resultater
Norge har en egen miljøavgift for plantevernmidler der avgiften er differensiert etter
preparatenes helse- og miljørisiko. Formålet er å redusere forbruket av preparater som
representerer høyest risiko for helse og miljø. Vi kan se på utvikling av risiko over tid
ved å se på omsetningstallene for midler i de ulike gebyrklassene - se figur 10 nedenfor.
Gjennomsnittet av 1996 og 1997 er satt som et utgangspunkt med 100 prosent.
Omsetningen har variert mye etter dette, noe som hovedsakelig skyldes periodevis
hamstring som følge av økte avgifter og variasjoner i prisene på verdensmarkedet. Det
er derfor vanskelig å si noe sikkert om risikoutvikling på kort sikt.
Omsetningsstatistikken for plantevernmidler viser at mengde omsatt
plantevernmidler, angitt i aktivt stoff, gikk litt ned fra 2016 til 2017. Det er små
endringer for helse- og miljørisiko.

Integrert plantevern
Integrert plantevern er en overordnet strategi
som kombinerer kjente metoder og teknikker for
kontroll av planteskadegjørere.
Tiltakene kan for eksempel være en kombinasjon
av vekstskifte, friskt plantemateriale, jevnlige
observasjoner og valg av mekanisk eller biologisk
bekjempelse fremfor kjemisk.
Kjemisk bekjempelse har en viktig plass i integrert
plantevern, men skal ikke være førstevalget.
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Figur 12: Risikoutvikling med utgangspunkt i omsetningstall for egne risikoindikatorer for helse og miljø. Gjennomsnitt av 1996
og 1997 er satt som et utgangspunkt med 100 prosent.

I tilsynet med bruk av plantevernmidler i primærproduksjon fant vi at kravet om journalføring i for liten grad
følges. Vi avdekket også ulovlig bruk av plantevernmidler i norsk produksjon gjennom tilsyn,
overvåkingsprogrammet og ved kontroll av sprøytejournaler. Videre avdekket tilsyn hos primærprodusenter
reglene brytes ved at plantevernmidler spres nærmere vann enn det som er tillatt. Dette utgjør en miljørisiko.
Tilsynskampanjen på bruk av plantevernmidler på offentlige arealer viste at mange kommuner er opptatt av å
begrense bruken av plantevernmidler så mye som mulig. Alternative metoder er tatt i bruk flere steder. I
kommuner som bruker plantevernmidler ble det avdekket behov for mer kunnskap om hvilke arealer det er
tillat å sprøyte. Videre kom det frem at det er for lite kunnskap om funksjonstestkrav til spredeutstyr, og at det
er krav om å være autorisert for å benytte yrkespreparater.
Godkjenning av plantevernmidler
Plantevernmiddelområdet skiller seg fra våre andre forvaltningsområder ved vi utarbeider risikovurderingene
selv i forkant av vedtak om godkjenning av et plantevernmiddel. I tillegg til godkjenning av preparater nasjonalt,
var vi i 2017 ansvarlig for utarbeidelse av vurdering av det aktive stoffet Benfluralin, som for tiden er ute til
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offentlig kommentering i EU. Fornyet godkjenning av glyfosat og fastsettelse av kriterier for
hormonforstyrrende stoffer var ellers noen av de største sakene i 2017.

Utfordringer og planer
Både enkeltbønder og næringens organisasjoner ønsker at det skal bli lov å spre plantevernmidler nærmere
vann enn dagens regelverk tillater dersom det brukes tilpasset spredeutstyr.
Det er en økende oppmerksomhet rundt de negative sidene ved plantevernmiddelbruk. Dette gjelder særlig
fra privatpersoner. Vi får et økende antall bekymringsmeldinger med mistanke om ulovlig bruk av
plantevernmidler. Det er en utfordring å kombinere bøndenes behov for plantevernmidler med forbrukernes
ønske om begrenset bruk av plantevernmidler.
Vi planlegger både kampanjetilsyn og overvåkingsprogrammer på området. Avdrift til vann varierer med
vindforholdene under spredning og hvilket spredeutstyr som benyttes. Vi skal utrede konsekvenser av å tillate
bruk av plantevernmidler nærmere vann under visse bruksbetingelser.

Gjødsel
Sirkulærøkonomien stimulerer til at også avfall som inneholder viktige ressurser kan komme til nytte i gjødsel og
jordforbedringsmidler. Når avfall brukes som en råvare i gjødselvarer er det nødvendig å ha god kontroll med
tungmetaller, miljøgifter og smittestoffer.

Mål
Vi skal legge til rette for at avfall og biprodukter kan brukes som råvare i gjødselvarer, samtidig som helse- og
miljøhensyn ivaretas.

Resultater
Gjødselvarer til hagemarkedet kommer spesielt tett på folk. I året sjekket vi smittestoffer i flere av produktene.
Resultatene var stort sett bra. Det var ikke funn av bakterier som var resistente mot viktig antibiotika. Det var
et mindre funn av Salmonella i et importert produkt. Produktet utgjorde ikke risiko for brukerne, men funnet
viser likevel at smittestoffer kan forekomme og at alle som bruker organiske gjødselvarer bør følge enkle
hygieneråd.
Det er lang tradisjon for å bruke kompost og avløpsslam som jordforbedringsmiddel. Resultatene fra årets
tilsyn med behandlingsanlegg for avløpsslam avdekket at det fortsatt er utfordringer knyttet til avfallsbasert
gjødsel. Blant annet ser vi utfordringer i små og gamle komposteringsanlegg og slamhauger.
Mineralgjødsel tilfører nå tre ganger mer kadmium til matjorden enn det gjorde for 10-15 år siden. Likevel
ligger nivåene av kadmium i produktene generelt langt under grenseverdi for akseptabel tilførsel. Alle nye
mineralgjødselprodukter som skal omsettes i Norge kontrolleres for kadmiuminnhold. Et produkt fikk
omsetningsforbud.

Utfordringer og planer
Interessen for å bruke ulike typer avfall og biprodukter inn i gjødselvarer er økende. Regelverket er gammelt
og lite tilpasset utfordringene.
Matjorden vår må tas vare på i et langsiktig perspektiv, men kunnskapsmangel gjør at det krevende å sette
grenser for hvilke tilførselsnivåer av tungmetaller og miljøgifter som kan aksepteres.
Vi vil fortsatt føre tilsyn med ulike typer avfallsbaserte gjødselvarer og skaffe ny kunnskap på området gjennom
VKM-bestillinger og kunnskapsstøtteoppdrag. Vi vil utrede og foreslå nytt gjødselregelverk i samarbeid med
Miljødirektoratet og Landbruksdirektoratet.
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Animalske biprodukter
Det er animalske biprodukter mange steder i verdikjeden. Økt bevissthet rundt animalske biprodukter og riktig
bruk av disse kan bidra til økte ressurser til fôr, gjødsel, energi og andre tekniske formål.

Mål




Animalske biprodukter er kjente, trygge og bidrar til utvikling av norsk bioøkonomi.
Fôr og gjødsel med animalsk materiale sprer ikke smitte til matkjeden.
Biproduktregelverket er enkelt å følge og føre tilsyn med.

Resultater
Animalske biprodukter brukes til fôr, gjødsel, energi og andre tekniske formål. Biproduktregelverket griper inn
i primærproduksjon, fôrproduksjon, gjødselproduksjon, matservering, havner, flyplasser m.m. Tretten ulike
typer operatører og anlegg ble godkjent eller registrert etter biproduktregelverket. Regelverket gjelder også i
virksomheter som er godkjent for næringsmiddelproduksjon der animalske biprodukter oppstår og samles inn.
ESA reviderte biprodukttilsynet og konkluderte med at det stort sett var tilfredsstillende. Tre av ESAs åtte avvik
er hittil lukket, blant annet manglende kontroll av innførsler av biprodukter fra EØS i meldesystemet TRACES.
Her har vi innført retningslinje for tilsyn og publisert tilsvarende veiledning på mattilsynet.no. Tilsynsfrekvensen
med innførsler i TRACES er økt fra ingen kontroller i fjerde kvartal 2016 til 57 prosent i fjerde kvartal 2017.

Utfordringer og planer
ESA fant avvik ved vår validering av bearbeidingsanlegg og anleggenes validering av bearbeidingsmetoder.
Avviket er planlagt lukket ved tilsynskampanje våren 2018.
Det er biprodukter i de fleste verdikjeder for matproduksjon. Vi skal bidra til en sterkere bevissthet om at
biproduktregelverket er porten til sikker bruk av animalsk materiale inn i matkjeden til fôr og gjødsel. Vi vil
fortsatt arbeide for bedre veiledning og bransjekontakt på biproduktområdet.
Vi skal føre tilsyn med bearbeidingsanlegg for animalske biprodukter, anlegg for mellomliggende aktiviteter,
lager av animalske biprodukter og anlegg som produserer biprodukter av melk.
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BEREDSKAP
Vi har kultur for å være årvåkne og rede til å håndtere hendelser sammen. Årlig håndterer vi over 1000 små og
store hendelser. Nå forbereder vi også den store NATO-øvelsen Trident Juncture i 2018, hvor vi utfordres på en
krigslignende situasjon.

Mål
Vi skal ha en robust beredskap som takler en verden i endring.
Arbeidet med sikkerhet og beredskap skal inngå som en integrert del av vår virksomhet.

Resultater
Mattilsynet håndterte omkring 800 forskjellige meldinger om smittsom sykdom og andre hendelser i vanlig
linjeorganisasjon. Vi opprettet forsterket linje for å håndtere skrantesjuke (CWD) hos rein og ved en
opphopning av ILA-utbrudd på fisk Nord-Norge. Det var ingen hendelser i løpet av året som krevde stab.
Hendelsene gjør at vi fortløpende får testet ut beredskapsevnen vår. Mattilsynet har nasjonal beredskapsvakt
hver dag døgnet rundt og denne mottok i 2017 rundt 600 henvendelser utenom ordinær arbeidstid.
Vi tok i bruk det nye hendelseshåndteringsverktøyet MatCIM på alle beredskapsområder. Vi gjennomførte
rundt 600 små og store øvelser for å trene oss i bruk av verktøyet. Det ble faset inn slik at det kunne brukes
den nordisk-baltiske øvelsen Pegasus. Senere brukte vi det i håndteringen av daglige hendelser og øvelser. Ved
årsskiftet er det brukt i 60 hendelser.
Vår landsomfattende øvelse Pegasus hadde den alvorlige dyresykdommen afrikansk hestepest som tema. Alle
nivåer og deler av tilsynet fikk øvd seg i stabsarbeid og samarbeid med hesteorganisasjonene. I tillegg har
avdelingene våre øvd på sporing av produkter, miltbrann, fugleinfluensa sabotasje av drikkevann og funn av
ulike dyre- og plantesykdommer.
Vi inngikk avtale med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap om samarbeid med Sivilforsvaret.

Utfordringer og planer
Mattilsynet er en del av totalforsvaret og er derfor med i forberedelsene til den store NATO-øvelsen Trident
Juncture i 2018 som Norge er vertsnasjon for. Ved denne varslede hendelsen står biologisk grensekontroll høyt
på agendaen. Sammen med forsvarets veterinærer ser vi på kravene vi stiller til utenlandske styrker for å sikre
at de ikke tar med seg smitte. Vi er klare til å gjøre våre oppgaver og få øvd oss på å håndtere hendelser som
kan oppstå i kjølvannet av militære manøvrer. Gjennom øvelsen får vi styrket kjerneberedskapen i samarbeid
med de andre sivile etatene.
Bruk av nødnett og samordning av kartløsninger skal styrke vår egen operative evne og samvirke med andre.
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ARBEIDSMETODER
Vi oppnår samfunnseffekt gjennom aktiviteter som påvirker atferden til brukerne og forbrukerne. Hvilke
aktiviteter vi vektlegger avhenger av bransje, virksomhet og risiko. Vi kombinerer derfor flere aktiviteter for å få
ønsket resultat. Mål er å arbeide effektivt og målrettet for å oppnå størst mulig effekt.

Figur 13: Arbeidsmetoder i Mattilsynet.

Utvikling av arbeidsmetodene
Nye behov og utfordringer krever at vi hele tiden videreutvikler arbeidsmetodene våre. Digitalisering skal bidra
til at vi forbedrer måten vi løser samfunnsoppdraget på. Vi har satt i gang flere viktige utviklingsprosjekter.
Vi har startet et prosjekt for å sikre bedre utnyttelse av egne data fra kjøttkontrollen, husdyrnæringene og
slakterienes data. Nye dataterminaler er prøves ut til bruk ved slaktelinjene i syv slakterier. Terminalene gjør
kjøttkontrollarbeidet mer effektivt, og dataene som samles blir mer pålitelige.
Formålet med prosjektet er å hente inn matkjedeinformasjon om slaktedyrene, og benytte det blant annet å
risikoklassifisere besetningene. Dette gjelder både dyrevelferdsmessige forhold og helsemessige funn på
slakteskrottene. Løsningen gir oss også bedre mulighet til å prioritere prøveuttak og kjøttkontroll der vi mener
det gir best effekt. I den nye løsningen blir det enklere å registrere observasjoner av dyrene.
Det pågående arbeidet med å effektivisere utstedelsen av eksportattester (Eksportprosjektet) er et av våre
viktigste utviklingsprosjekt. I første omgang er det sjømatområdet som er pilot siden de fleste attestene vi
utsteder er for eksport av sjømat. Målet for prosjektet er å utvikle et effektivt attest- og tilsynssystem som
andre land har tillit til og som ivaretar de viktigste norske eksportinteressene.
Vi har startet flere andre tiltak som vil effektivisere tilsynsarbeidet. Eksempler er tilsyn basert på
gjennomgående risikoklassifisering, metodikk for å avslutte tilsyn på stedet og for konsern- og kjedetilsyn og
mer effektiv og systematisk håndtering av prøvedata fra forskjellige analyser.
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Innhente kunnskap og analysere tilstand
Prioriteringer og beslutninger skal bygge på kunnskap vi henter inn fra egen virksomhet og fra forsknings- og
kunnskapsinstitusjonene. Det ligger store muligheter i å utnytte den økende mengde data som finnes på en bedre
måte og forbedre datakvaliteten på det vi selv produserer.

Mål




Vi har god kunnskap om tilstanden og utviklingen på våre ansvarsområder
Vi er kunnskapsbasert i alt vi gjør.
Kunnskapen er tilgjengelig for allmennheten.

Resultater
Kunnskapsinstitusjonene gir oss faglige råd og vurderinger og er viktige bidragsytere i beredskapsarbeidet vårt.
Vi har et godt samarbeid med VKM og kunnskapsinstitusjonene. Sammen med resultatene fra våre egne
overvåknings- og kartleggingsprogrammer gir de oss et stort og godt kunnskapsgrunnlag.
Risikovurderinger
VKM og kunnskapsinstitusjonenes risikovurderinger er viktige grunnlag for beslutningene og prioriteringene
våre. VKM er i en særstilling ved at den samler kompetanse fra forskjellige miljøer som kan vurdere brede og
komplekse problemstillinger. Vi bruker VKMs vurderinger når vi utvikler regelverk og utformer andre former
tiltak.
VKM publiserte i underkant av 30 risikovurderinger innenfor våre ansvarsområde. De viktigste var av
 smitterisiko til skrantesjuke (CWD)
 utvikling av antimikrobiell resistens
 helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke
 dyrevelferd ved bruk av strømstøt på dyr
 velferd for sledehunder og hunder som bor ute
 rensefisk og risiko for overføring av smitte til oppdrettslaks
 tungmetaller i jord og gjødsel
Overvåkingsprogrammer
Overvåkningsprogrammene viser status og utvikling for fremmedstoffer, sykdomsstatus, smittestoffer eller
gifter som finnes i mat, drikke eller i levende dyr. Vi gjennomførte 76 ulike programmer. Mange av dem ivaretar
EUs krav til dokumentasjon av fravær av smittestoff, noe som er viktig for folke-, plante- og dyrehelse og for
eksport. Andre programmer gir grunnlag for nødvendig regelverk og praktiske beskyttelsestiltak, for eksempel
mot Salmonella hos dyr og i mat. Noen programmer gir oss ny informasjon, for eksempel om at mange innførte
hunder fra utlandet ikke har tilfredsstillende antistoffnivå mot rabies, selv om de kan dokumentere vaksinasjon.
Vi har videreført kartleggingen av antibiotikaresistente bakterier i husdyrproduksjon, deriblant MRSA.
Analyseaktivitet for dokumentasjon av sjømat og skjellhelse er styrket ytterligere. Vi har opprettholdt innsatsen
med kartlegging av nye alvorlige smittsomme fiskesykdommer og overvåking på fiskehelseområdet. Vi har
styrket innsatsen for å hindre innføring av alvorlige planteskadegjørere og innrettet flere programmer mot å
avdekke eventuell matsvindel. Arbeidet med kontroll av ulike kosttilskudd er videreført.
Programmene tilpasses årlig risikobildet. Vi prioriterer programmene i samråd med
kunnskapsstøtteinstitusjonene og næringene. Figuren under viser analyseutgifter for perioden 2015-2017. De
samlede analyseutgiftene for OK-programmene var om lag 100 mill. kr. Søylen for landdyrhelse reflekterer økte
analyseutgifter til skrantesjuke (CWD), men viser ikke de totale utgiftene til skrantesjukearbeid.
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Figur 14: Analysekostnader til OK-program over de tre siste årene, fordelt på fagområder.

Vi samarbeider med Forskningsrådet for å bedre forståelsen av effektene av arbeidet vårt. Forskningsrådet
hadde i 2016 to nye utlysninger i samråd med Mattilsynet. Det ble bevilget midler til Effects of the Regulatory
Framework on Fish Welfare and Health og Plantvalue Valuation of the Norwegian plant health regime from an
environmental, economic and social perspective. Forskningsrådet har tidligere bevilget midler til prosjektet
ANIWEL Realization of animal welfare goals in Norway's food sector.

Utfordringer og planer
Norges gode status når det gjelder plante- og dyrehelse er en nasjonal verdi som ikke kan måles i kroner og
øre. Det er behov for bedre å beskrive samfunnsnytten gjennom nye analyser der vi bringer inn kompetanse
utover den etablerte kunnskapsstøtten.
Utfordringen vår fremover ligger i å dra nytte av mulighetene som mer tilgjengelig data gir oss. Det vil øke
innsikten vår om tilstanden på de ulike fagområdene og gjøre oss bedre i stand til å fatte de rette
beslutningene. Bruk av mer data kan gjøre at mer av arbeidet vårt kan automatiseres og standardiseres. Det
krever at vi utvikler kompetansen vår til å analysere, strukturere og bruke data.
Vi kan utnytte kompetansen til kunnskapsinstitusjonene enda bedre. Det er videre behov for å styrke arbeidet
med data vi selv fremskaffer og samhandlingen med næringene og kunnskapsstøtten for å fremskaffe
relevante data. Det er også behov for å styrke arbeidet med å utveksle data med EU/EFSA.
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Utvikle regelverk og internasjonalt samarbeid
Vi gjennomfører våre forpliktelser i EØS-avtalen og vi er godt koordinert i ulike internasjonale fora.
Måloppnåelsen for norsk eksport vurderes som god og vi bidro til å gjenåpne det kinesiske markedet for eksport
av laks. Vi er også godt i gang med å effektivisere og forbedre måtene vi jobber på.
Mattilsynets forvaltningsområde er sterkt styrt av regelverk som fremforhandles gjennom EØS-avtalen (ca. 85
prosent av regelverket). Norge er i tillegg forpliktet av WTO-avtalen og på matområdet knyttes denne til
internasjonal standardsetting i Codex Alimentarius Commission, Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) og Den
internasjonale plantekonvensjonen (IPPC). Regelverket og internasjonale avtaler er grunnlag for tillit
markedene, slik at vi kan omsette trygg mat, friske planter og dyr både nasjonalt, innenfor EU/EØS og at norske
varer har tilgang til hele verden.

Figur 15: Sammenheng mellom regelverksutvikling, norsk tilsyns- og kontrollsystem og internasjonal samarbeid med
markedsadganger.

I dette kapittelet beskriver vi arbeidet med regelverksutvikling og internasjonalt samarbeid generelt. Omtale
av aktiviteter relatert til konkrete forvaltningsområder er gitt under de respektive fagkapitlene. Arbeidet med
markedsadgang for norske varer er beskrevet her i mer detalj. Tilsyns- og kontrollsystemer er beskrevet under
andre kapitler.

Regelverksutvikling
Regelverket vi forvalter omhandler alle sider ved matkjeden. Regelverket skal bidra til trygg mat, trygg kosmetikk
og trygt drikkevann, god dyre- og plantehelse og god dyrevelferd. I tillegg skal regelverket være enkelt å følge og
føre tilsyn med. Gode internasjonale standarder skal bidra til bedre harmonisert regelverk globalt og dermed
mer likebehandling i internasjonal handel.

Mål




Vi bidrar aktivt i utvikling av regelverk slik at det har positiv effekt på de målene regelverket tar sikte
på å oppnå. Regelverket er enkelt å forstå og enkelt å håndheve.
Vi har gode rutiner for å sikre at Norge oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen når det gjelder
implementering av regelverk.
Vi bidrar til utvikling av internasjonale standarder og ivaretar norske interesser på en forberedt og
koordinert måte.

Resultater
I 2017 ble 60 prosent av EØS-regelverket fastsatt innen fristen. Dette er en nedgang fra tidligere år. Vi har tatt
i bruk nye indikatorer for utvikling av regelverk som kan ha påvirket resultatet siden tallene ikke er helt
sammenlignbare. Alt regelverket er nå fastsatt. Totalt har vi gjennomført 291 EU-rettsakter og vi deltok på 184
møter i Brussel. Eksempler på større regelverk som ble gjennomført er Økologi-pakken og Ny matforordningen.
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Vi har startet arbeidet med forbedring av elementene i EØS-koordineringen med tanke på å frigjøre ressurser
til selve regelverksarbeidet. Vi skal bli mer effektive, samtidig som vi skal forbedre kvalitet i gjennomføring av
regelverksprosessen EØS. Det gjelder særlig vurderinger og forslag til nytt regelverk. Dette arbeidet pågår i tett
og god dialog med departementene.
I år arrangerte Mattilsynet for første gang samlinger for henholdsvis EUs
sjefsveterinærer (CVO) og HoA-gruppen. Dette er viktige strategiske nettverk som
Norge samarbeider med.
Vi har ansvaret for Codex kontaktpunkt for Norge og koordinerer arbeidet med norske
posisjoner, deltar i løpende arbeidet mellom møtene og sørger for forberedelse til
møtene. Mattilsynet har representert Norge for Europa i Codex Eksekutivkomite
siden 2015. Vi deltar i arbeidet i komiteene for hygiene, tilsetningsstoffer,
plantevernmidler, kontaminanter, plantevernmiddelrester, rester av veterinære
legemidler, ernæring, merking og import- og eksportsystemer. Viktige saker som ble
vedtatt i 2017 var fiskeoljestandard som Norge har vært opptatt av, standard om
mysepermeat, standard for hvordan vi kan redusere meldrøyetoksin i korn og nytt
arbeid om antibiotikaresistens. Norge reserverte seg også sammen med EU om en
rekke pesticider og anbefalinger for kontrolltiltak for å hindre histaminforgiftning ble
ferdigstilt i hygienekomiteen.

Internasjonale arenaer
Vi bidrar til utvikling av internasjonale standarder
og ivaretar norske interesser på følgende arenaer:
CODEX: FNs matvarestandardiseringsprogram
OIE: Verdens dyrehelseorganisasjon
IPPC: Den internasjonale plantevernkonvensjonen
EPPO: Plantevernorganisasjonen for Europa og
Middelhavsområdet
HoA: Heads of European Food Safety Agencies

I arbeidet med antibiotikaresistens (AMR) er det opprettet en egen arbeidsgruppe (Task Force) som arbeider
med å revidere standard for å redusere antibiotikaresistens og utvikle ny standard for karlegging og
overvåkning. I dette arbeidet er vi en pådriver.
Vi har ledet en arbeidsgruppe sammen med Japan under legemiddelkomiteen i Codex. Arbeidsgruppen laget
et diskusjonsgrunnlag for om det er egnet å lage grenseverdier for grupper av fiskearter. Arbeidet er viktig for
å sikre god vurdering av legemidler til fisk.
Vi har hatt redusert kapasitet til å følge opp det standardsettende arbeid for plantehelse i IPPC i 2017. Via
samarbeidet i Plantevernorganisasjonen for Europa og Middelhavsområdet (EPPO) har vi levert innspill til flere
av plantehelsestandardene som har vært under utvikling, bl.a. en standard for overvåking av
planteskadegjørere og en standard for temperaturbehandlinger av varer. Vi har påtatt oss å arrangere et møte
for EPPO i Norge i 2018.
Sammen med Veterinærinstituttet finansierer vi en medarbeider som ekspert i et tre års engasjement på OIEs
hovedkontor i Paris. Eksperten arbeider med akvakultur og Norge bidrar på denne måten til OIEs arbeid innen
dette området. I jevnlige møter med eksperten er også næringen invitert.
Vi har etablert et samarbeid med NORAD rettet spesielt mot OIE, hvor vi arbeider for at NORAD inkluderer
bruken av OIEs PVS Pathway (Performance of Veterinary Services) overfor hovedsamarbeidsland innen
akvakultur. For tiden gjelder dette Colombia, Ghana og Myanmar.
Norge arbeider for at det nordiske arbeidet skal fokusere på strategiske temaer og få størst mulig nytteverdi.
Vi har over tid arbeidet for å få bedre møter i embetsmannskomiteen på nordisk nivå (EK-FJLS). I 2017 hadde
Norge formannskapet. Vi arrangerte den nordiske juristkonferansen og planla den nordiske tilsynskonferansen
som ble avholdt i februar 2018. I tillegg arrangerte vi et nordisk seminar om risikobasering av tilsyn i tilknytning
til høstens embetsmannskomitemøte i Oslo.

Utfordringer og planer
Regelverket vi forvalter er omfattende og komplekst. Når vi endrer og utvikler nytt regelverk skal vi ta hensyn
til både faglige, juridiske og strategiske perspektiver. Dette er krevende med den store spennvidden vi har
innen matområdet.
For å møte utfordringene skal vi få bedre oversikt over regelverket slik at vi får et samlet grep om porteføljen
og hvordan ulike elementer henger sammen. Det vil gjøre det enklere å forstå ressursbehov og sammenhenger
på tvers. For å sikre at vi prioriterer riktig vil vi også utvikle en samlet, rullerende oversikt over EØS-arbeid innen
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de forskjellige fagområdene. For 2018 blir arbeidet med ny dyrehelselov og ny kontrollforordning med
underliggende regelverk prioritert.
Vi vil også jobbe med å forenkle og forbedrer høringer og tidlig involvering av berørte parter.
Det er viktig for godt gjennomslag internasjonalt at vi uttaler oss koordinert på tvers av internasjonale fora.
Dette arbeider vi med kontinuerlig for å få til, og har også fått gode tilbakemeldinger på dette fra internasjonale
partnere. Vi skal fortsette å forbedre og effektivisere denne koordineringen på tvers.
Dagens arbeid med regelverksutvikling og standardsetting videreføres på samme nivå som tidligere år.
Arbeidet med å synliggjøre norske datagrunnlag og kunnskap vil bli videreutviklet. Ved å legge større vekt på
koordineringen mellom medarbeiderne som jobber internasjonalt ligger det muligheter både til å heve
kvaliteten i arbeidet og effektivisere arbeidet.

Markedsadgang for norske varer
Norske varer har tilgang til markeder over store deler av verden. Gjennom bilaterale forhandlinger bidrar vi til å
åpne markedene for norske varer. Vi bidro til å gjenåpne det kinesiske markedet for eksport av laks. Vi er også
godt i gang med å effektivisere og forbedre måtene vi jobber på.
I arbeid med markedsadgang skal vi bidra til at:
 Norske varer har tilgang til markeder over hele verden.
 Markedene har tillitt til norsk matforvaltning.
 Vi har avtaler med andre land som sikrer eksport av norske varer.
 Systemet for attestutstedelse sikrer trygg og enkel vareflyt.

Resultater
Norsk eksport er stor og består av mange forskjellige produkter, men mest sjømat. Det
aller meste av eksporten går uten komplikasjoner. Vi vurderer måloppnåelsen som god.
Vi utsteder mange attester til land utenfor EØS-området - 64 611 attester hvorav 58
831 attester på sjømat og 5 780 attester for landbaserte produkter. Antallet utstedte
eksportattester økte i 2017.
Å få til eksport til nye markeder eller nye produkter til kjente markeder innebærer ofte
krevende og langvarige forhandlinger. Det er spesielt to markeder vi har prioritert –
Kina og Brasil. Dette er viktige markeder for både sjømateksport og eksport av
landbruksprodukter.

Norge er verdens nest største sjømateksportør
med eksport til 143 land.
EU er det største markedet for norsk sjømat.
EØS-avtalen gjør at sjømaten går uhindret og
uten behov for attester til EU.

Vi bidro til å gjenåpne det kinesiske markedet for oppdrettslaks og for avlsprodukter fra storfe. Det er lagt ned
betydelige ressurser i arbeidet mot Kina etter at forholdet mellom landene ble normalisert i desember 2016.
Dialogen med kinesiske myndigheter er gjenopprettet, og det er signert en protokoll for eksport av norsk laks.
Brasil er et viktig marked for konvensjonelle sjømatprodukter. Næringen har hatt utfordringer med eksporten
på grunn av det brasilianske importsystemer. Vi hadde gjennom året tett dialog med brasilianske myndigheter,
og arbeidet fortsetter i 2018.
I tillegg krevde Russland og Sør-Afrika oppmerksomhet. Landbruksnæringen ønsket at vi skulle starte arbeidet
med å legge til rette for eksport til Sør-Afrika, i tillegg kom det krav fra russiske myndigheter om informasjon
om norske virksomheter på både sjømat- og landsbrukssiden. Innsatsen mot Sør-Afrika og Russland har
foreløpig ikke bidratt til økt eksport.
Vi to imot besøk av myndighetsdelegasjoner fra Japan som ville lære om det norske HACCP-systemet. Vi deltok
på ministerbesøk fra Kina og hadde møte med kinesiske myndigheter om elektronisk sertifisering. En
delegasjon fra Hviterussland var her på studiebesøk for å lære om sjømat og genetikk.

Utfordringer og planer
Stadig nye særkrav fra enkeltland betyr mye merarbeid for eksportørene og oss. I tillegg innebærer det ofte
usikkerhet eller stans i eksporten.
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Norge er en stor sjømateksportør, men en liten aktør i internasjonal politikk. Vi må derfor tilpasse oss kravene
fra andre land. Kravene blir stadig mer omfattende. I tillegg tar flere land tar i bruke egne listeføringssystemer.
Norge er også sårbare for politiske konflikter mellom land som bidrar til usikkerhet og stans i enkelte markeder.
Derfor er det viktig at vi kontinuerlig følger opp våre internasjonale forplikter i WTO, Codex, FAO, og OIE.
Sjømateksporten utvikler seg i høyt tempo. Vi blir møtt med forventninger om høyt servicenivå og økt
tilgjengelighet. Eksporten er har ofte har tidskritisk logistikk og mye av aktiviteten foregår utenfor ordinær
kontortid er utfordrende å møte.
Eksportprosjektet er omtalt under kapittel om arbeidsmetoder. Ved siden av driftsoppgavene og besøk fra
andre lands myndigheter er det arbeid med eksportprosjektet vi prioriterer.
Det brasilianske og det kinesiske markedet vil fortsatt bli prioritert. Argentina er også invitert til Norge for
inspeksjon i løpet av høsten.
Prioritering av enkelte markeder og produkter betyr at andre markeder og produkter kommer i annen rekke.
Det er samtidig en utfordring at markeder krever ressurser uten at arbeidet gir ønsket resultat. Vi jobber derfor
for en tydeligere prioritering av hvilke markeder som er de viktigste og som vi skal bruke mest ressurser på.
Prioriteringene må vi ta sammen med bransjer og departementene.

Føre tilsyn
Vi arbeider med å utvikle nye arbeidsformer basert på risikobasering, klassifisering, avslutting av tilsynet på
stedet, konsern- og kjedetilsyn og mer effektiv og systematiske bruk av egne og andres data.

Mål
Tilsynsarbeidet skal utføres i samsvar med god forvaltningspraksis, gjennomføres effektivt og enhetlig og i
størst mulig grad være risikobasert.
 Når vi fører tilsyn skal vi fremstå med god kompetanse, både faglig og forvaltningsmessig
 Ved valg av tilsynsmetode skal vi basere oss på risikovurderinger og type virksomhet vi skal kontrollere
 Vi skal i større grad bruke forenklede og standardiserte tilsyn og tilsynsrapporter, og gjøre oss ferdig
med saksbehandling på stedet
 Vi skal bruke hensiktsmessige virkemidler og ta i bruk strengere virkemidler når det er nødvendig
 Vi skal behandle like virksomheter og like saker på en ensartet måte

Resultater
Vi gjennomførte totalt 70 902 tilsyn. Dette er en nedgang på ca. 3 prosent fra 2016.
Flere tunge saker innen akvakultur- og dyrevelferdsområdet er årsaken til at totaltallet
var litt lavere. Vi vurderer måloppnåelsen som tilfredsstillende.

Tilsyn omfatter:


Inspeksjoner



Revisjoner

Vi fant større eller mindre brudd på regelverket i 50 prosent av virksomhetene vi førte
 Prøvetaking
tilsyn med. Dette er en liten økning fra forrige år, og må sees i lys av at mye av tilsynet
 Dokumentkontroll ved eksport og import
er risikobasert. Andel virksomheter med brudd på regelverket har det siste året sunket
 Håndtering av hendelser
på områdene drikkevann og fiskehelse, og holdt seg på samme nivå som i fjor på
området dyrevelferd. I omlag 94 prosent av virksomhetene der det ble funnet regelverksbrudd ble det gitt
pålegg eller fattet andre vedtak. Korrekt virkemiddelbruk er viktig, og vi har gjennomført kurs og
erfaringssamlinger for ca. 700 medarbeidere i temaet.
Vi organiserte mer av tilsynsarbeidet i team. Dette er effektivt på fagområder med spesielle krav til kompetanse
eller der det er utfordringer med enhetlighet. Kalibrering av tilsynet og skjønnsutøvelsen skjer gjennom
regionale og interregionale fagfora.
Klagesaker og behandling av disse
Hovedkontoret er klageinstans for alle vedtak som fattes i regionene. Klagesaksbehandling er en viktig del av
norsk forvaltning, viktig for avklaring av prinsipielle spørsmål og for å sikre at like saker behandles likt. Det gir
oss erfaringer i bruk av regelverket som er nyttig når vi endrer og utvikler regelverk og veiledningsmateriale.
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Figur 16: Antall klagesaker som er behandlet av Mattilsynet de tre sist årene.

Hovedkontoret mottok 314 klagesaker for behandling. Det er på samme nivå som 2016. Vi avgjorde 311 saker.
115 saker er ferdigbehandlet innenfor en saksbehandlingstid på tre måneder.
Det er store variasjoner på antall klagesaker mellom de ulike områdene. Noen saksområder har et tilfang og
antall som gjør at det er mulig å behandle klagesakene løpende. Det er særlig innen områdene dyrevelferd og
akvakultur at klagesakene er omfattende.
Politianmeldelser og rettssaker
Vi anmeldt i alt 69 saker til politiet. 32 anmeldelser gjelder straffbare brudd på matloven, en nedgang fra i fjor.
I 29 saker ble brudd på dyrevelferdsloven anmeldt. Åtte saker dreier seg om trusler/sjikane mot
tilsynspersonell.
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Figur 17: Antall politianmeldelser og rettsaker de tre siste årene.

Av de anmeldte sakene fra 2017 er 54 saker fremdeles under etterforskning. Fire saker er henlagt. En sak endte
med påtaleunnlatelse. Det er gitt forelegg i fire saker. Fire saker er oversendt til påtalemessig beslutning. To
av sakene er avgjort ved dom og tiltalte domfelt.
Politianmeldelse er krevende. Når sakene er omfattende og kompliserte, blir de gjerne liggende lenge hos
politiet. Sakene krever ofte omfattende bruk av ressurser, og få saker ender med fellende dom. Særlig på
matlovens område blir saker henlagt pga. manglende kapasitet hos politiet. Det er derfor ønskelig med en
sentral samarbeidsavtale på dette området. Innføringen av dyrepoliti skal føre til bedre samhandling mellom
politiet og Mattilsynet.
18 straffesaker ble behandlet i domstolene. For tingretten gjaldt 17 saker dyrevelferd, hvorav to også gjaldt
brudd på matloven, og en sak gjaldt i tillegg trusler. En sak gjaldt kun sjikane mot offentlig tjenesteperson.
Fengselsstraff ble idømt i seks saker, aktivitetsforbud i seks saker, bøter i tre saker, samfunnsstraff i en sak og
inndragning av fortjeneste i en sak. To saker endte med frikjennelse. I tillegg hadde vi en sak for lagmannsretten
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på matlovens område. Saken gjaldt sporbarhet på fisk og endte med fengselsstraff. Vi hadde også en sak for
Høyesterett der tiltalte ble idømt fengsel for ulovlig bruk av strømhalsbånd.
Når det gjelder antall sivile saker behandlet i domstolene, er det falt tre kjennelser om midlertidig forføyning.
Forføyningene har som mål å stanse Mattilsynet fra å gjennomføre vedtak. Alle tre sakene gjaldt avvikling av
dyrehold. Staten fikk medhold i to av sakene. I tillegg ble to saker om midlertidig forføyning trukket før
behandling i retten. Som følge av stevninger mot Mattilsynet, har det falt totalt seks dommer på tingrettsnivå.
Staten vant i fem av sakene. Alle de seks sakene gjelder dyrevelferdsloven, og en av dem omfatter også
matloven. To av sakene dreier seg om tvangsfullbyrdelse med grunnlag i Mattilsynets vedtak.
Utvikling av tilsynsløsninger
Tilsynsløsningene er inspektørens viktigste støtte i tilsynsarbeidet. To nye avtaler for vedlikehold og
videreutvikling av våre tilsynsløsninger ble inngått, og vi gjennomførte to mottaksprosjekter for å sette de nye
leverandørene i stand til å videreutvikle løsningene. Vi har også endret organiseringen for å styre de nye
leverandørene og imøtekomme fremtidige utviklingsbehov

Utfordringer og planer
Morgendagens samfunn krever nye arbeidsformer. EUs nye kontrollforordning gir muligheter og setter
rammer for tilsynet.







Vi har startet et arbeid for å sikre at vi håndterer analyseresultater og data fra eget tilsyn på en mer
effektiv og hensiktsmessig måte.
Vi utvikler et system for mer helhetlig risikobasering av tilsynet, der risikoklassifisering av
virksomhetene er det viktigste elementet.
Vi vil standardisere mer av tilsynet slik at saksbehandlingen kan avsluttes på stedet, men dette krever
investeringer i dataverktøy.
I 2018 skal vi prøve ut en modell med kjede- og konserntilsyn. Der fører vi tilsyn med det leddet i en
kjede eller et konsern som har ansvar for at ulike deler av regelverket følges.
Vi ser også behov for en metode for tilsyn med e-handel, en handelsform som får stadig større omfang
på mange områder vi fører tilsyn med.
Vi jobber videre med retningslinjer, utvikling av kompetanse og intern samhandling knyttet til kvalitet
på rapporter, virkemiddelbruk og enhet
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Kommunisere og veilede
Vi veileder mer enn tidligere og lykkes mer i å kommuniserer forståelig og målrettet til brukerne våre.

Mål
Kommunikasjonen vår skal bidra til å oppnå Mattilsynets effektmål.
 Vi skal informere, veilede og søke dialog med virksomheter, bransjer og interessenter som er berørt
av arbeidet vårt.
 Vi skal bidra til å gjøre befolkningen i stand til å ta informerte valg.
 Digital kontakt skal være førstevalget og brukerne skal løse sine oppgaver gjennom våre digitale
tjenester.
 Kommunikasjonsarbeidet skal leve opp til de statlige prinsippene om åpenhet, helhetlig
kommunikasjon, å nå alle brukere og medvirkning.

Resultater
Kommunikasjon og veiledning er blant våre viktigste tiltak for å gjøre det enklere for virksomhetene å følge
regelverket. Tilsyn, nettjenester, massemedia, sosiale medier og ulike møtearenaer er våre viktigste kanaler.
For å gjøre befolkningen i stand til å ta informerte valg, formidler vi rapporter om tilstand, advarsler og
håndtering av risiko. Dette skjer via mattilsynet.no, matportalen.no, media og ved hjelp av sosiale medier.
Vi har styrket veiledningsarbeidet. Vi veileder nå mer på tilsyn, vi har laget flere veiledere og bedret
veiledningsinformasjon på nettsidene våre.
Vi har etablert flere svartjenester betjent av inspektører som bruker mattilsynet.no i veiledningsarbeidet. Slik
gir vi publikum og virksomheter svar på generelle spørsmål om mat og dyr raskt og enhetlig. Samtidig samler
vi informasjon om hva som er mest interessant slik at vi forbedrer nettjenestene.
Vi har vært aktive på mange møtearenaer for å kommunisere direkte med berørte parter.
Kommunikasjonsarbeidet rundt skrantesjuke (CWD) har bidratt til stor oppslutning om planen for å bekjempe
sykdommen. Åpenhet og invitasjon til dialog med alle har vært viktige forutsetninger for at bekjempelse så
langt har vært vellykket. Gjennom hele året var vi også aktive på mange arenaer for å gjøre den nye
drikkevannsforskriften kjent. På fiskehelseområdet arrangerte vi fiskevelferdsdebatt på Litteraturhuset og
deltok på mange møter og konferanser i regi av oppdrettsnæringen. Slik bidro vi til viktig dialog om
utfordringene i oppdrettsnæringen.
Vi jobber systematisk for å utvikle klarspråk for at brukerne våre finner informasjonen de trenger, forstår
innholdet og kan bruke den til å gjøre det de skal. Vi får nå færre henvendelser på grunn av uklart eller
komplisert språk enn før klarspråksatsingen startet i 2015 viser interne målinger.
Media er viktig for å informere befolkningen om tilstanden på våre områder og delta i samfunnsdebatten. Vi
distribuerte 96 pressesaker – flere enn noen gang. De ble formidlet via ca. 450 ulike medier og har dermed
nådd store deler av befolkningen. Totalt ble Mattilsynet nevnt i media ca. 16 500 ganger i 2017, omtrent som
året før.
Som tilsynsmyndighet er synlighet og tydelighet en viktig forutsetning for å oppnå tillit i befolkningen. For
andre år på rad ble Mattilsynet nummer to i Ipsos’ omdømmeundersøkelse blant offentlige virksomheter. 74
prosent av de spurte i undersøkelsen har et godt inntrykk av Mattilsynet.
Forbedringer av digitale tjenester
Mattilsynets nettsider er vår viktigste kanal overfor brukerne. I fjor var det 1 526 092 besøk på mattilsynet.no,
en liten nedgang fra året før. Vi forbedrer nettsidene fortløpende og prioriterer verktøy og informasjon som
etterspørres mest. Jo flere som finner løsning med en gang, desto mer tid sparer brukerne. I tillegg bidrar det
til færre henvendelser på telefon og epost til oss slik at vi kan bruke ressurser til andre tiltak.
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Forbedringsarbeidet tar tid. Det var ingen vesentlig endring fra 2016 til 2017. Halvparten av brukerne våre sier
de får gjennomført det de besøker mattilsynet.no for 3. Gjennomføringsgraden for de mest brukte tjenestene
er betydelig høyere – ca. 70 prosent.
Matportalen.no bidrar til at etterspurt forbrukerinformasjon skal være lett tilgjengelig. Nå er sidene også mer
tilpasset mobil og nettbrett. Det var 1 133 699 besøk på matportalen.no i 2017, en liten nedgang fra året før.
Vi bruker nå Facebook for å formidle stoff fra Matportalen. Det gir effektiv spredning og gjør at flere bruker
Matportalen. Ca. 58 prosent av besøkene kom via Facebook.
Mattilsynet er med på å drifte Matvaretabellen og Kostholdsplanleggeren som er tjenester mye brukt av
forbruker, undervisningsinstitusjoner og bransjer. Matindustrien bruker særlig Matvaretabellen mye i
forbindelse med næringsdeklarasjoner. Matvaretabellen ble oppdatert med 68 nye og 121 reviderte matvarer
og søkemotoren ble forbedret. Matvaretabellen er utvidet med egg, kylling, frokostblanding, brød og
knekkebrød.
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Matvaretabellen gir en samlet oversikt over
innhold av energi og næringsstoffer for de
vanligste matvarene vi spiser i Norge i dag.
Data fra Matvaretabellen inngår i de nasjonale
kostholds-undersøkelsene og i
kostberegningssystemet KBS som administreres
av UiO.
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Kostholdplanleggeren er et kostholdsverktøy
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fra Helsedirektoratet og Mattilsynet. Den baserer
seg på data fra Matvaretabellen, de norske
anbefalingene for kosthold og fysiske helse, samt
data om mål og vekt for matvarer.

Figur 18: Antall sidevisninger for Matvaretabellen og Kostholdsplanleggeren.

Sammen med Kystverket har vi utviklet nettjenesten Fiskehelse på Barentswatch. Gjennom bruk av data fra
Mattilsynet, Fiskeridirektoratet og andre er det laget et interaktivt kart som viser indikatorer for
fiskehelsestatusen i oppdrettsnæringen. Dermed kan man følge utviklingen av lakselus, PD og ILA samlet og
hos hver enkelt oppdretter. Nettjenesten har blitt et viktig verktøy for forvaltning, oppdrettsaktører, media og
andre interesserte. I løpet av året ble tjenesten videreutviklet med produksjonsområder, nasjonale PD-soner
og brønnbåtsporing.

Utfordringer og planer
Befolkningens kommunikasjonsvaner endrer seg i takt med teknologiutviklingen. Dette innebærer nye krav til
vår åpenhet og evne til dialog, at vi må gjøre dataene våre mer tilgjengelige. Brukerne våre må kunne løse flere
oppgaver på nett. Vi fortsetter å styrke veiledningen til brukerne våre. Klarspråk og forbedringer i
nettjenestene er fortsatt viktige satsninger fremover.
Kommunikasjonsarbeidet vårt skal bli enda mer målrettet ved at vi fortsetter å bruke et bredest mulig spekter
av kanaler for å nå alle relevante målgrupper.
Nye matvarer lanseres hvert år samtidig som ingredienser og produksjonsmetoder endres. I tillegg forbedres
metoder og kvalitetskrav knyttet til matvareanalyser. Oppdatering av dataene i Matvaretabellen er derfor
stadig mer utfordrende, noe som gjør det mer krevende å levere data av god nok kvalitet til
kostholdsundersøkelsene og risikovurderinger. Matvaretabellen skal utvides med flere matvarer og nye
næringsstoffverdier for jod. Brukervennligheten skal bedres både på Matvaretabellen og
Kostholdsplanleggeren.

3

Målemetoden er endret fra brukerundersøkelser av enkelttjenester, til måling av alle sider. Dette innebærer at gjennomføringsgraden nå
er et gjennomsnittsbilde av mattilsynet.no som helhet, noe som også innebærer at tallet er betydelig lavere enn resultatet for de mest
brukte tjenestene.
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RESSURSBRUK, PRODUKTIVITET OG EFFEKTIVITET
Vi fortsetter å redusere ressursbruken til administrasjon og ledelse. Innføringen av smilefjes har bidratt til en
vesentlig økning i tilsynsproduktiviteten.

Mål
Vi skal utvikle en enklere og mer effektiv organisasjon og har følgende langsiktige mål for ressursbruken:
 Mer effektiv drift hvor en større andel av ressursene skal gå til kjerneaktiviteter og utvikling.

Resultater
For å realisere Mattilsynets strategi skal vi øke ressursbruken til kjerneaktiviteter 4 og utvikling.
Tabell 3: Ressursbruk (disponible årsverk) for årene 2015 – 2017.

2015
3,9 %
52,6 %
6,2 %
4,3 %
7,3 %
25,7 %
100,0 %

Utvikle regelverk og internasjonalt samarbeid
Føre tilsyn5
Kommunisere og veilede
Innhente kunnskap og analysere tilstand
Utviklingsaktiviteter
Administrasjon og ledelse6
Sum

2016
3,4 %
52,9 %
6,5 %
4,2 %
8,3 %
24,7 %
100,0 %

2017
3,2 %
52,8 %
6,9 %
4,2 %
8,9 %
24,0 %
100,0 %

Tidsbruken til administrasjon og ledelse gikk ned også i 2017 og flere ressurser ble brukt på kjerneaktiviteter
og utvikling. En høy utviklingstakt er nødvendig for at vi skal kunne effektivisere driften på sikt.
Vi har de siste årene prioritert veiledning, informasjon og kommunikasjon til næringene og enkeltvirksomheter,
og det har vært en jevn økning i ressursbruken på området siden 2015.
Vi har foreløpig ikke nådd målet om å øke ressursbruken på blå sektor i samsvar med økte tildelinger. Vi
arbeider aktivt med å tilsette nye medarbeidere og omdisponere internt. Det er stor konkurranse om relevant
kompetanse og det er krevende både å rekruttere, beholde og utvikle kompetansen.
Vi utnyttet 94 prosent av budsjettet. Vi vurderer utnyttelsesgraden som tilfredsstillende når en tar i betraktning
at det var en stor innsparing på post 22 Reguleringspremie til kommunale og fylkeskommunale pensjonskasser.
Årsregnskapet viser at vi hadde en økning i driftsutgifter på ca. 9 prosent sammenlignet med 2016. Økningen
skyldes hovedsakelig at premie til Statens pensjonskasse fra og med 2017 blir regnskapsført som en integrert
del av våre lønnsutgifter. Av samme grunn økte lønnsandelen av driftsutgiftene og lønnsutgiftene per årsverk.
De økonomiske nøkkeltallene er vist i tabellen nedenfor.
Tabell 4: Økonomiske nøkkeltall.

Utnyttelsesgrad post 01-29
Driftsutgifter
Lønnsandel av driftsutgifter
Lønnsutgifter pr årsverk

2015

2016

2017

94 %

95 %

94 %

1 182 955 962

1 221 179 149

1 332 840 909

65 %

65 %

67 %

612 205

632 384

732 475

Vedlegg 3 inneholder statistikk om ressursbruk, inklusive forhold som vi er bedt om å rapportere på, men som
ikke brukes i virksomhetsstyringen.

58 kjerneaktiviteter menes regelverksutvikling, internasjonalt samarbeid, tilsyn, kommunikasjon, veiledning, kunnskapsinnhenting og
Med
tilstandsanalyse.
5 I kategorien inngår ressursbruk til faglig kalibrering av tilsynet
6 Med administrasjon og ledelse menes driftsoppgaver innen IKT, sikkerhet, dokumentasjon/arkiv, sentralbord, kontordrift, HMS, HR,
innkjøp, økonomi, styring og ledelse
4

Smilefjes har ført til økt produktivitet i tilsynet
Vi innførte i 2015 en standardisert metode for å måle produktivitet i tilsynet. I første omgang måler vi
produktiviteten for inspeksjoner på området «detalj, servering, transport og lager». Valget ble gjort fordi
smilefjesinspeksjoner egner seg for produktivitetsmålinger, og vi ville ha kunnskap om hvordan innføringen av
smilefjestilsyn påvirket produktiviteten. Tabellen nedenfor viser utviklingen i antall inspeksjoner per ukeverk
på området «detalj, servering, transport og lager».
Tabell 5: Antall inspeksjoner per ukeverk på området detalj, servering, transport og lager de siste tre årene.

Område Detalj, servering, transport og lager

2015

2016

2017

4,1

5,5

6,3

Tallene viser at produktivitet på området har økt med over 50 prosent i perioden. Økningen kan for en stor del
tilskrives innføringen av smilefjes, men også produktiviteten for andre inspeksjoner på området enn
smilefjesinspeksjoner har økt.

Utfordringer og planer
Hovedutfordringene er å øke utviklingstakten og sikre en fleksibel bruk av ressurser på tvers av fagområder slik
at vi setter inn innsatsen der hvor den kaster mest av seg.
Ressurser må prioriteres ut fra en samlet vurdering av utviklingstrekk og utfordringer på vårt
forvaltningsområde. Det langsiktige målet er mer ressurser til kjerneaktiviteter og utvikling. Dette fordrer at vi
hele tiden utvikler oss og tar i bruk mer effektive arbeidsmåter, metoder og verktøy. Vi har igangsatt flere tiltak
for å effektivisere og forbedre tilsynet, jf. omtale under kapittelet «Føre tilsyn», og vil vurdere flere
bruksområder for produktivitetsmålinger.
Vi fortsetter arbeidet med å innføre gruppebaserte løsninger for alle våre kontorer, og vil i den forbindelse
også vurdere justeringer av kontorstrukturen. Vi ønsker å trekke opp et bredt perspektiv for hvilket Mattilsyn
vi ser for oss fremover. Vi gjennomfører derfor analyser av våre kostnader og ressursbruk som grunnlag for å
vurdere ytterligere tiltak for administrative innsparinger.
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4

STYRING OG KONTROLL

Opplegget vårt for styring og kontroll gir oss tilstrekkelig grunnlag for å prioritere riktig og vurdere om vi når
fastsatte mål og resultatkrav, bruker ressursene effektivt og overholder lover og regler. Interne og eksterne
kontrollaktiviteter har ikke avdekket vesentlig styringssvikt, men gitt oss ny kunnskap som grunnlag for å
videreutvikle styringen.

Mål



Vi styrer slik at vi løser samfunnsoppdraget vårt effektivt.
Vi skal ha gode systemer for styring og kontroll som ivaretar styringsbehovet vårt utfra egenart, risiko
og vesentlighet.

Resultater
Innsatsen vår er rettet mot næringer og virksomheter slik at vi utfører samfunnsoppdraget så effektivt som
mulig. Vi vurderer risiko knyttet til effektmålene som grunnlag for å beslutte de faglige hovedprioriteringene,
og regionene bruker risikovurderinger i sin årlige planlegging av tilsyn og andre aktiviteter.
Det er utført verdivurdering og overordnet ROS-analyse basert på ISO-27001, samt ulike IKT-relaterte analyser
for å vurdere tilstanden på sikkerhetsområdet. Vi forholder oss til Nasjonal sikkerhetsmyndighets foreslåtte
fire effektive tiltak mot dataangrep. Områdene objektsikkerhet og personellsikkerhet vurderes som fullt
tilfredsstillende. Behandling av gradert informasjon vurderes som tilfredsstillende, mens behandling av
taushetsbelagte opplysninger kan forbedres. Vi har videreutviklet styringssystemet for informasjonssikkerhet
og laget mål og strategi.
Vi gjør en risikovurdering på gebyrområdet hvor vi ser på aktivitetene i hele verdikjeden - fra regelverk til
oppfølging og kontroll. Rapporten er klar i første tertial 2018 og vil gi grunnlag for å forbedre regelverket og
rutinene for fastsettelse og innkreving av gebyrer.
Vi evaluerer jevnlig virksomheten på ulike områder for å få kunnskap om effektivitet, måloppnåelse og
resultater. Vi har gjennomført interne evalueringer av deler av organisasjonsendringene for å få grunnlag for
justeringer og videre utvikling. Den metodiske tilnærmingen kan benyttes på flere områder.
Internkontroll
Vi har utarbeidet en ny retningslinje som på overordnet nivå beskriver hvordan strukturert, enhetlig og
helhetlig internkontroll skal foregå hos oss.
Kvalitetssystemet vårt dokumenterer hvordan vi gjennomfører samfunnsoppdraget. Her dokumenterer vi også
HMS-hendelser, revisjonsfunn og forbedringsforslag med tanke på systematisk oppfølging. Ledelsens
gjennomgang av kvalitet er godt etablert og danner et viktig grunnlag for den interne styringen.
Vi har gått gjennom alle styrende dokumenter relatert til sikkerhet og IKT, gjennomført en sikkerhetsrevisjon
av en ekstern leverandør og fulgt opp sikkerhetsrevisjonen av MATS.
Forsvarsdepartementet har gjennomført en sikkerhetsrevisjon i forbindelse med tilgang til Nasjonalt Begrenset
Nett. Det ble ikke avdekket avvik.
Et eksternt firma har utført en sikkerhetstest for å avdekke eventuelle sårbarheter Mattilsynet eksponerer mot
internett. Det ble ikke avdekket kritiske eller alvorlige svakheter.
Det ble registrert to mulige kritiske sikkerhetshetshendelser i 2017. Disse er rapportert til Nasjonal
sikkerhetsmyndighet og Landbruks- og matdepartementet, og i begge saker har politiet vært involvert.
Ledelsens gjennomgang av sikkerhet er godt etablert og vi har forbedret sikkerhetskulturen gjennom øvelser
og opplæring.
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Riksrevisjonen hadde ikke vesentlige merknader til regnskapet og budsjettdisponeringen for 2016. De avdekket
imidlertid i etterlevelsesrevisjonen svakheter i kontrollen vår med rapportering i Husdyrregisteret som blant
annet kan føre til manglende sporbarhet ved sykdomsutbrudd. Vi har derfor oppdatert retningslinjene og
instruksene for tilsyn og endret rapporteringen vår til EU. Med bakgrunn i Riksrevisjonens revisjon av
regnskapet for 2016 forsterket vi internkontrollen på gebyrområdet.
ESA gjennomførte i samarbeid med EU-kommisjonen et besøk i Norge for å øke sin kunnskap om arbeid vårt
med antibiotikaresistens. ESA reviderte dessuten tilsynet vårt på områdene animalske biprodukter og import
samt vårt system for internrevisjon. På området animalske biprodukter ble det funnet vesentlige avvik. Vi har
utbedret tilsynet vårt som følge av denne revisjonen.
Internrevisjonen gjennomført to revisjoner. Hovedfunnene fra revisjonen på området sjømat knytter seg til
tilsynet vårt med virksomhetenes internkontrollsystemer og vår egen internkontroll for å sikre bl.a. enhetlighet
i tilsynet. Hovedfunnet fra revisjonen på området detaljist, servering, transport og lager knytter seg til hvordan
vi organiserer arbeidet.
I forbindelse med det nordiske samarbeidet om gjennomføring av uavhengig granskning av matforvaltningenes
internrevisjon, vurderte nordiske revisorer fra Finland og Sverige vårt system. Resultatene var i hovedsak
tilfredsstillende. Vi fikk anbefalinger om å bedre hvordan vi systematiserer og dokumenterer det risikobaserte
planarbeidet og om evaluering av revisjonssystemet.

Utfordringer og planer
Evne til å omstille seg blir stadig viktigere. Det krever at vi har kontroll med de faktorene som kan fremme og
hemme endringer. Endringer utfordrer etablerte rutiner for internkontroll og risikoen for svikt og feil øker. Vi
vil integrere risiko, sikkerhet og kvalitet bedre i virksomhetsstyringen, og bruke risikostyring på en mer
systematisk måte. Vi skal etablere en modell som beskriver vår risikostyring mer helhetlig og som omhandler
risiko både med hensyn til effektmålene og målene for å utvikle Mattilsynet. Et viktig ledd i arbeidet med
risikostyring er arbeidet med risikoklassifisering av tilsynsobjektene som grunnlag for prioritering av tilsynet.
Vi skal videreutvikle den systematiske og dokumenterte internkontrollen vår. Internkontroll skal være en
integrert del av våre rutiner for å sikre god kvalitet på viktige leveranser. Målet er en mer enhetlig og helhetlig
internkontroll. Vi vil i større grad enn i dag vurdere resultatene av de ulike kontrollene i sammenheng, blant
annet for å sikre at tiltakene vi gjennomfører gir den effekten vi ønsker.
De nye personvernbestemmelsene fordrer ROS-analyser for alle systemer og IKT-verktøy som behandler
personopplysninger. Vi skal oppdatere dagens personvernerklæring.
På sikkerhetsområdet skal vi gjennomføre en detaljert verdivurdering. Vi mangler avklaring om ansvar for tilsyn
med skjermingsverdige objekter etter Sikkerhetsloven. Krav til informasjonssikkerhet må integreres tettere i
utviklingsprosessen.
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Attraktiv arbeidsplass
Vi har et godt omdømme hos kritisk viktige kompetansegrupper, men har utfordringer med å rekruttere og
beholde medarbeidere innen fiskehelse. Medarbeiderne trives stort sett i de nye kontorløsninger, og vi har satt
i verk flere tiltak for at jobbe mer effektivt på tvers av fag og geografi.

Mål
Utvikle ansatte for å møte samfunnets behov ved å
 ha rett kompetanse og bemanning
 organisere arbeidet effektivt og utvikle organisasjon for å omsetter kompetanse til handling

Resultater
Vi er en kompetanseorganisasjon som er avhengig av å rekruttere medarbeidere med riktig fagbakgrunn. En
kartlegging blant kritisk viktige kompetansegrupper viser at vi har godt omdømme, det er god kjennskap til
rollen vår, at arbeidsbetingelsene er gode og at vi tar samfunnsansvar. Det er mindre kjennskap til hvordan vi
jobber og hvilke jobbmuligheter det er hos oss. Vi skal bruke resultatene for å sette i verk tiltak som gjør oss
attraktive som fremtidig arbeidsgiver.
For å skape en mer effektiv organisasjon har vi prioritert intern- og lederkommunikasjon. Vi har videreutviklet
interne systemer som gir ansatte bedre verktøy i arbeidet.
Effektiv lederkommunikasjon er viktig for å utvikle medarbeidere og organisasjonen. Vi har derfor utviklet
lederkommunikasjonskurs som alle ledere skal gjennom i 2018. Ledelsesutviklingsprogrammet vårt
konsentrerte seg om medarbeiderskap og selvledende team. Vi utviklet verktøy lederne kan bruke i enhetene
sine. Vi har også coachet seksjoner og team i organisasjonen.
Vi har én lærling ved Hovedkontoret som skal gå læretiden sin i kontorfag.
Systematisk arbeid med HMS
Sykefraværet økte fra 5,8 prosent i 2016 til 6,2 prosent. Målet i handlingsplanen for inkluderende arbeidsliv
(IA-avtalen) er 4,9 prosent. Vi er ikke fornøyd, og jobber med forebygging og oppfølging for å redusere
fraværet.
Årlige HMS-handlingsplaner blir fulgt opp i arbeidsmiljøutvalgene sentralt og lokalt. Handlingsplanene har
konkrete mål for året som evalueres fortløpende og blir omtalt i årsrapport for verne- og miljøarbeidet.
Vi har en nullvisjon på skader og sykdommer som følge av arbeidet. Antall ulykker og skader har ligget stabilt
rundt 35 tilfeller i året. Drøyt halvparten av skadene skjer i forbindelse med kjøttkontrolloppgaver på
slakteriene. Ingen var svært alvorlige og få førte til sykefravær. Antallet er for høyt, og vi jobber vi kontinuerlig
med å redusere det.
Vi har kartlagt omfanget av trakassering, trusler og vold mot medarbeidere. Resultatet er ikke klare ennå, men
blir brukt til opplæring av ansatte som har en viss risiko for å bli utsatt for trakassering, trusler og vold i
forbindelse med jobben.
Ansatte stort sett fornøyd med nye kontorløsninger
30 kontorsteder har de to siste årene flyttet inn i arealeffektive lokaler som skal bidra til økt samhandling og
kunnskapsdeling. Kostnadene til husleie og drift av lokalene er redusert. En underveisevaluering viser at et
flertall jevnt over er fornøyd med de nye kontorlokalene, men at det er rom for forbedringer. Hvordan man
opplever og utnytter lokalene varierer mellom medarbeidere og kontorer. Det kom inn flere gode forslag til
forbedringer som vi bruker i oppfølgingen.
Arbeider for å hindre diskriminering
Arbeid for å hindre diskriminering skjer gjennom avtalen for inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen), retningslinjer
i for rekruttering og interne varslingsrutiner og avvikssystem. Søkere med nedsatt funksjonsevne eller
minoritetsbakgrunn kan markere dette i søknaden sin slik at vi følger krav om kalle dem inn til intervju dersom
de er kvalifisert.
Vi har revidert retningslinjen for varsling og etablerer et felles mottak for intern og ekstern varsling som gjør
det mulig å varsle anonymt.
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Utfordringer og planer framover
Fiskehelse og fiskevelferd er kompetanseområder som det er og har vært vanskelig å rekruttere og beholde
medarbeidere. Utviklingen i oppdrettsnæringen er stor og vil sannsynligvis forsterke utfordringene våre. Vi
arbeider med særskilte, langsiktige tiltak for å rekruttere, utvikle og beholde kompetente medarbeidere.
Fagområdene våre endrer seg og øker behovet for å samarbeide på tvers av fag og geografi. Utviklingen av
selvledende team og opplæring i effektivt samarbeid, kompetansedeling og læring på tvers er viktige
suksesskriterier for å lykkes. Vi fortsetter derfor med lederutviklingsprogrammet og
lederkommunikasjonskurset.
Vi innførte ny arbeidsgiverstrategi med konkrete innsatsområder og prioriterte tiltak fram mot 2020. I 2018 vil
vi særlig jobbe med
 strategiske prosesser for å definere fremtidens kompetansebehov
 rekrutteringsevne overfor prioriterte målgrupper
 prosjektet «God ledelse i Mattilsynet» som er en evaluering av den nye lederrollen og pilot ved
utprøving av Lean-ledelse
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FREMTIDSUTSIKTER

Biologi, teknologi og endring er stikkordene for hvordan vi skal løse samfunnsoppdraget vårt fremover.
Matproduksjon og dyrehold er biologi og handler om levende organismer. De er utsatt for smitte og påvirkes
av temperatur, miljø og menneskets håndtering. Sykdom og smittestoff kjenner ingen grenser, og dyr påvirkes
av hvordan vi behandler dem. Skal vi sikre trygg mat og friske dyr må vi derfor forstå biologien.
Dagens dyrehold og matproduksjon er et resultat av at mennesket har utviklet og tatt i bruk teknologi for å
høste av biologiske ressurser. Det har gått fra enkel gårdsdrift og fiske til dagens lakseoppdrett og
internasjonale matproduksjon. Denne utviklingen fortsetter i et stadig raskere tempo som gir muligheter og
utfordringer.
Teknologisk utvikling må skje på biologiens premisser. Hvis ikke kan det skade dyr og begrense produksjon. Det
ser vi til en viss grad i dagens lakseoppdrett. De store velferdsproblemene som følge av mekanisk lakselusbehandling haster det å gjøre noe med. For teknologi kan skape bedre forhold for dyr når den brukes på riktig.
For å møte utfordringene må vi endre oss raskere. Bare da kan vi få større effekt av innsatsen vår til samfunnets
beste. Mattilsynet tar derfor tre strategiske grep for å få til nødvendig endring.
Vi styrker utviklingsarbeidet. Nye teknologiske løsninger åpner for mer effektiv oppgaveløsning.
Arbeidsmetoder kan digitaliseres og tjenester automatiseres. Sensorer og droner blir kanskje snart vanlig for å
følge situasjonen i oppdrettsanlegg, på beiteområder eller på åkere. Vårt mål er å bruke teknologien til
oppgaver den løser best, og bruke menneskelig ressurser og skjønn til komplekse problemer og veiledning.
Vi skal derfor forbedre arbeidsmetodene og dra nytte av mulighetene som finnes i ny kunnskap og teknologi.
Eksempler på dette er å gjøre flere tilsyn ferdig på stedet, og føre tilsyn med konserner fremfor
enkeltvirksomheter når det er mer hensiktsmessig. Dette innebærer også at vi må utvikle våre menneskelige
ressurser og sørge for at ansatte har den riktige kompetansen.
Vi styrker innsamling og bruk av data. Mulighetene for og potensiale i kobling av data fra mange kilder er stort.
Ved å analysere nye kombinasjoner av egne data med data fra bransjer, kunnskapsinstitusjoner, andre
offentlige etater og åpne kilder, kan vi få ny kunnskap og bedre innsikt. Det skal vi utnytte. Derfor skal data fra
tilsynet vårt systematiseres og kobles med data næringsaktørene rapporterer til oss. Slik skal vi øke innsikten
på fagområdene våre. Det vil gjøre oss bedre i stand til å risikobasere tiltak og rette innsatsen der behovet er
størst. Vi vil dele innsikten for at også andre kan dra nytte av den.
Her må vi imidlertid handle klokt og varsomt. Nye sammenkoblinger av data reiser spørsmål om personvern,
regelverk, bedriftshemmeligheter og om å flytte grenser. Skal vi kunne koble data må regelverk endres, og vi
må ta bevisste valg for hva vi bruker og deler av informasjon.
Vi spisser oppgaver og tjenester. Selv om samfunnsoppdraget er det samme, bidrar nye teknologiske løsninger
til endringer. Opp gjennom årene har flere av våre tjenester og oppgaver blitt overtatt av andre eller blitt
overflødige.
Derfor må vi diskutere hvilke oppgaver vi som tilsynsetat fortsatt skal utføre, og hvilke andre kan utføre mer
effektivt. Diskusjonen må ta utgangspunkt i hva som er næringsaktørenes ansvar og hva som er vårt.
Diskusjonen er nødvendig for å møte forventningene om at vi skal gjøre mer med mindre ressurser.
Målet vårt er å bruke mer ressurser på forebygging og veiledning. Vi vil endre oss for å legge forholdene enda
bedre til rette for næringsaktørene og bidra til at de fortsatt produserer trygg mat og behandler dyr og fisk
godt – og ivaretar biologien.
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ÅRSREGNSKAP

Ledelseskommentarer
Formål
Mattilsynet arbeider etter følgende mål:
 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 skal ivareta hensynet til aktørene langs hele matproduksjonskjeden, herunder markedsadgang i utlandet.
Ved forvaltning av matloven skal hensynet til trygg mat og trygt drikkevann veie tyngst. Mattilsynet skal i tillegg
arbeide for målene i annen lovgivning Mattilsynet forvalter.
Mattilsynet er faglig underlagt Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og Helseog omsorgsdepartementet og er administrativt underlagt Landbruks- og matdepartementet. Mattilsynet er et
ordinært statlig forvaltningsorgan og fører regnskap i henhold til kontantprinsippet, jf. prinsippnotene til
årsregnskapet. Årsregnskapet utgjør del VI i årsrapporten til Mattilsynet.

Vurderinger av vesentlige forhold sammenlignet mot fjoråret
Mattilsynets driftsutgifter på kap. 1115 post 01 er på 1,367 mrd. kr i 2017 mot 1,221 mrd. kr i 2016.
Hovedgrunnen til høyere driftskostnader er at utbetalinger til lønn har økt med 83 mill. kr som følge av at
premie til Statens pensjonskasse (SPK) fra 2017 budsjetteres og regnskapføres som en integrert del av
lønnsutgiftene til virksomheten. Mattilsynet har også hatt store utbetalinger knyttet til investeringer i
fremtidsrettede kontorløsninger, prosjektet «Fremtidens arbeidsplass». Disse utbetalingene var på i alt 40,8
mill. kr i 2017 mot 30,3 mill. kr i 2016. I tillegg kommer overgangen til bruttobudsjettering av Debio, som utgjør
12 mill. kr.

Årsverk, lønn og sosiale utgifter
Gjennomsnittlig antall årsverk i Mattilsynet har i 2017 vært 1224 mot 1232 årsverk i 2016.

Andre utbetalinger til drift
Det har vært en økning i andre utbetalinger til drift i 2017 på 9 mill. kr, fra 427 mill. kr i 2016 til 436 mill. kr i
2017. Økningen skyldes hovedsakelig ekstraordinære utgifter til analyser og veterinærtjenester i forbindelse
med bekjempelse av skrantesjuke (CWD). Nedgangen i utbetalinger til reparasjon og vedlikehold av maskiner,
utstyr mv. må ses i sammenheng med utfasingen av tidligere vedlikeholdskontrakter for tilsynssystemet MATS.
Samtidig har det i forbindelse med inngåelse av nye kontrakter vært en økning av utbetalinger til kjøp av
tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT.

Vurderinger av vesentlige forhold mellom tildeling og regnskap
Kap. 1115 post 01 Driftsutgifter
Mattilsynet disponerte 1,398 mrd. kr på posten for driftsutgifter i 2017. Korrigert for merinntektene på kap.
4115 post 02 på 5,3 mill. kr var det en mindreutgift på 36,1 mill. kr i 2017 (2,6 prosent av tildeling).
Mindreutgiften skyldes bl.a. at planlagte tiltak for bekjempelse av skrantesjuke (CWD) er blitt forsinket. I tillegg
har det vært forsinkelser i faktureringen for en del analyser utført i siste kvartal. Av samlet bevilgning på posten
ble 2 mill. kr tilbakeholdt i Landbruks- og matdepartementet. Tilbakeholdt beløp er ikke inkludert i Mattilsynet
årsregnskap.
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Kap. 4115 post 01 Gebyrer mv
Det ble innbetalt 178,5 mill. kr i gebyrer, tvangsmulkt og overtredelsesgebyr i 2017, mens inntektsbudsjettet
var på 183,2 mill. kr. Dette gir en mindreinntekt på 4,7 mill. kr, som bl.a. kan forklares med at inntektene fra
det det nye gebyret for tilsyn med fiskehelse/fiskevelferd pga. forsinket forskriftsfastsettelse ble lavere enn det
som var lagt til grunn i statsbudsjettet. I tillegg var gebyrinntektene fra veterinær grensekontroll lavere enn
budsjettert. Omfanget av grensekontroll er i stor grad markedsstyrt, noe som gir usikre estimater for
gebyrinntektsgangen.
Kap. 4115 post 02 Driftsinntekter og refusjoner mv
Driftsinntekter og refusjoner var på 11 mill. kr og består hovedsakelig av inntekter knyttet til tilsyn med
legemidler, framleie lokaler og administrasjonsgebyr, samt tilskudd/refusjoner til ulike prosjekter.
Merinntekten på 5,3 mill. kr skyldes tilfeldige inntekter gjennom året.
Kap. 5550 post 70 Miljøavgift på plantevernmidler
Regnskapet viser en mindreinntekt på 11,1 mill. kr i 2017. Denne mindreinntekten må ses i sammenheng med
at 28,4 mill. kr av total utfakturert miljøavgift i 2017 ble innbetalt og regnskapsført først i januar 2018.
Plantevernmidler brukes i planteproduksjon/biologisk produksjon, der angrep av skadegjørere i stor grad
bestemmes av klima- og værforhold. Dette gjør det vanskelig å forutsi hva inntektsinngangen vil bli.

Revisjonsordning
Riksrevisjonen er ekstern revisor og årsregnskapet er ikke ferdig revidert per d.d. Mattilsynet har frist for å
publisere det endelige regnskapet innen 1. mai 2018. Revisjonsberetningen og all underliggende
korrespondanse knyttet til den finansielle revisjon er offentlig når revisjonsberetningen er oversendt
Mattilsynet.

Leders beretning
Jeg bekrefter at:
 Årsregnskapet gir et dekkende bilde av Mattilsynets disponible bevilgninger av regnskapsførte
utgifter, inntekter, eiendeler og gjeld som helhet per 31.12.2017.
 Årsregnskapet er avlagt i henhold til bestemmelser om økonomistyring i staten, rundskriv fra
Finansdepartementet R-115 og krav fra Landbruks- og matdepartementet.

Oslo, 15. mars 2018

Harald Gjein
Administrerende direktør
Mattilsynet
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Prinsippnote
Generelt om årsregnskapet
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med krav i bestemmelser om økonomistyring i staten, fastsatt 12.
desember 2003 med endringer, senest 5. november 2015, punkt 3.4, Finansdepartementets rundskriv R-115
og eventuelle tilleggskrav fastsatt av Landbruks- og matdepartement.
Oppstillingen av bevilgningsrapporteringen og artskontorapporteringen er satt opp i tråd med grunnleggende
prinsipper for årsregnskap og regnskapsføring i staten nedfelt i bestemmelsene punkt 3.4.2 og Stortingets
bevilgningsreglement §§ 3, 4 og 13.
Sumlinjen "netto rapportert til bevilgningsregnskapet " er lik i begge de to oppstillingene.
Grunnleggende prinsipper for årsregnskap
 Ettårsprinsippet: Regnskapet følger kalenderåret.
 Fullstendighetsprinsippet: Regnskapet inneholder alle rapporterte utgifter og inntekter for
regnskapsåret.
 Kontantprinsippet: Regnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet.
 Bruttoprinsippet: Utgifter og inntekter er ført i regnskapet med brutto beløp.
 Intern fakturering praktiseres ikke.
Oppstilling av bevilgningsrapportering
Bevilgningsoppstillingen omfatter en øvre del med bevilgningsrapporteringen, og en nedre del som viser
beholdninger i kapitalregnskapet.
Bevilgningsspesifikasjon viser alle regnskapstall Mattilsynet har rapportert til statsregnskapet og endring i
mellomværende med statskassen. Utgiftene og inntektene er gruppert etter kapitler og poster som Mattilsynet
har fullmakt til å disponere.
Mottatte fullmakter vises ikke i kolonnen for samlet tildeling, men er omtalt i note B til bevilgningsoppstillingen.
Utgiftene knyttet til belastningsfullmaktene er bokført og rapportert til statsregnskapet og vises i kolonnen for
regnskapet.



Note A viser forklaring av samlet tildeling
Note B viser forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Oppstilling av artskontorapportering
Oppstillingen omfatter en artskontooppstilling, en spesifikasjon av mellomværende med statskassen ved årets
slutt. Artskontooppstillingen viser Mattilsynets rapportering til statsregnskapet på regnskapslinjenivå etter
standard kontoplan for statlige virksomheter.
Spesifikasjonen av mellomværende med statskassen vises fordelt på grupper av kontoer.
Artskontooppstillingen viser følgende noter i tillegg til prinsippnote:
 Note 1 innbetalinger fra drift
 Note 2 utbetalinger til lønn
 Note 3 andre utbetalinger til drift
 Note 4 finansinntekter og finansutgifter
 Note 5 utbetalinger til investeringer
 Note 6 innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
 Note 7 tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
 Note8 sammenheng mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
Kontoplan
Standard kontoplan blir benyttet til løpende bokføring.
Arbeidsgiveravgift, nettoføringsordning, pensjonspremie og gruppeliv
Arbeidsgiveravgift blir ikke innbetalt, men er regnskapsført og rapportert som utgift på Mattilsynets kapittel
og til inntekt på felleskapittel Folketrygden.
Mattilsynet er innenfor nettoføringsordningen og har fra 1. januar 2015 fullmakt til å utgiftsføre betalt
merverdiavgift på kap. 1633 Nettoordning, statlig betalt merverdiavgift, post 01 Driftsutgifter.
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Pensjonspremie til Statens Pensjonskasse er fra og med 2017 belastet regnskapet i sin helhet. Pensjonspremie
betales 6 ganger per år iht. til faktura fra Statens Pensjonskasse. Fakturaen inneholder både arbeidsgiverandel
og beløp trukket av de ansattes lønn.
Gruppelivsforsikring blir ikke utbetalt, men belastet kapittel 5309 post 29, jf. R-101. pkt 4.3.1.
Immaterielle eiendeler og anleggsmidler
Driftsmidler med anskaffelsesverdi over kr 30 000 utgiftsføres i kontogruppe 47-49. Driftsmidler med
anskaffelsesverdi under kr 30 000, men som Mattilsynet anser å være en del av en pool (pooltilnærming),
utgiftsføres likevel i kontogruppe 47-49 (hvis samlet sett anskaffelsesverdien er over kr 30 000).
Selvassurandørprinsipp
Staten opererer som selvassurandør. Det er ikke inkludert poster i årsregnskapet som søker å reflektere
alternative netto forsikringskostnader.
Statens konsernkontoordning
Mattilsynet tilføres ikke likvider gjennom året. Mattilsynet har en trekkrettighet på vår konsernkonto. Saldoen
nullstilles på den enkelte oppgjørskonto i Norges Bank ved overgang til nytt regnskapsår.
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Oppstilling av bevilgningsrapportering for regnskapsåret 2017
Utgiftskapittel

Kapittelnavn

Post Posttekst

Note

Samlet tildeling

1115

Mattilsynet

01

1115

Mattilsynet

1115

Driftsutgifter

A, B

1 398 332 000

1 367 481 780

30 850 220

22

Reguleringspremie til
kommunale og
fylkeskommunale
pensjonskasser

A, B

14 044 000

1 014 376

13 029 624

Mattilsynet
(overslagsbevilgning)

71

Tilskudd til erstatninger

A, B

6 200 000

6 300 834

-100 834

0702

Beredskap
(særskilt belastningsfullmakt)

21

Spesielle driftsutgifter

B

199 715

0714

Folkehelse

21

Spesielle driftsutgifter

B

0

1100

LMD

21

Spesielle driftsutgifter

B

12 499 567

1150

Til gjennomføring av
jordbruksavtalen
(belastningsfullmakt)

77

Utviklingstiltak

B

0

1400

Klima- og miljødepartementet
(belastningsfullmakt)

01

Driftsutgifter

B

0

1633

Nettoordning, statlig betalt
merverdiavgift
(overslagsbevilgning)

01

Driftsutgifter

B

75 263 598

Sum utgiftsført
Inntektskapittel

Kapittelnavn

Post Posttekst

4115

Mattilsynet

01

Gebyr m.m

4115

Mattilsynet

02

Driftsinntekter og refusjoner
mv.

5309

Tilfeldige inntekter, ymse

29

ymse

5550

Miljøavgift på
plantevernmiddel

70

Miljøavgift på plantevernmiddel

5584

Andre avgifter

70

Andre avgifter

5700

Folketrygdens inntekter

72

Arbeidsgiveravgift

Sum inntektsført

B

Regnskap 2017 Merutgift (-) og
mindreutgift

1 418 576 000

1 462 759 870

Samlet tildeling

Regnskap 2017

Merinnt. og
mindreinnt. (-)

183 293 000

178 539 491

-4 753 509

5 714 000

11 072 121

5 358 121

1 667 787
50 000 000

38 817 667

-11 182 333

4 318
97 915 400
239 007 000

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

328 016 784

1 134 743 086

Kapitalkontoer
60080701

Norges Bank KK /innbetalinger

60080702

Norges Bank KK/utbetalinger

711315

Mellomregningskonto med finansdepartementet

269 081 563
-1 404 992 747
1 168 097

Sum rapportert

0

Beholdninger rapportert til kapitalregnskapet (31.12)
Konto

Tekst

711315

Mellomværende med statskassen

2017

2016

Endring

-37 245 294

-38 413 391

1 168 097
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Note A Forklaring av samlet tildeling utgifter
Kapittel
og post

Overført fra i Årets
fjor
tildelinger

Samlet tildeling

1115 01

35 348 000

1 362 984 000

1 398 332 000

1115 22

665 000

13 379 000

14 044 000

6 200 000

6 200 000

1115 71

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år

Kapittel
og post

Stikkord

Merutgift(-)/
mindre utgift

1115 01

30 850 220

1115 22

13 029 624
-100 834

1115 71

"overslagsbevilgning"

Utgiftsført av
andre i hht
avgitte
belastningsfullmakter

Merutgift(-)/
mindreutgift
etter andres
utgiftsføringer
-

30 850 220

Merinntekter
iht
merinntektsfullmakt
5 358 121

Innsparinger

Sum
grunnlag for
overføring

Maks.
overførbart
beløp *

36 208 342

68 249 200

36 208 342

13 029 624

13 029 624

668 950

668 950

-100 834

-100 834

310 000

**Maksimalt beløp som kan overføres er 5% av årets bevilgning på driftspostene 01-29. Se årlig rundskriv R-2 for mer
detaljert informasjon om overføring av ubrukte bevilgninger.

Forklaring til bruk av budsjettfullmakter
Mottatte belastningsfullmakter
I tillegg har Mattilsynet fått stilt kr 200 000 til disposisjon til beredskapsplanlegging og øvelser knyttet til oppfølging av lov
om helsemessig og sosial beredskap hos Helse- og omsorgsdepartementet, kap. 0702, post 21 Beredskap. Mattilsynet har
benyttet kr 199 715 av belastningsfullmakten.
Mattilsynet har mottatt fullmakt til å belaste kap. 1100, post 21 med inntil 12,5 mill. kr til dekning av utgifter til håndtering
og kartlegging av CWD. Mattilsynet har belastet kap. 1100, post 21 med de bevilgede 12,5 mill. kr.

Fullmakt til å overskride driftsbevilgninger mot tilsvarende merinntekter
Mattilsynet har budsjettfullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 1115, post 01 mot tilsvarende merinntekter under
kap. 4115, post 02.

Rapportering av betalt merverdiavgift
Mattilsynet er omfattet av nettoføringsordningen og rapporterer betalt merverdiavgift på kap. 1633, post 01. Dette gjelder
merverdiavgift knyttet til Mattilsynets utgifter ført på postene 01-49. I 2017 betalte Mattilsynet kr 75 263 598 i statlig
merverdiavgift.

Stikkordet «overslagsbevilgning»
Mattilsynets bevilgning på kap. 1115, post 71 er gitt med stikkordet "overslagsbevilgning". Bevilgningen skal dekke statens
betalingsforpliktelser overfor dem som har ytt nødhjelp etter dyrevelferdsloven §4, samt kostnader for tiltak som settes i
verk av Mattilsynet i medhold av matloven, dyrehelsepersonelloven og dyrevelferdsloven i de tilfellene kostnadene ikke
kan drives inn fra eier/ansvarlig.
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Mulig
overførbart
beløp
beregnet av
virksomh.

Oppstilling av artskontorapporteringen 31.12.2017
Note

2017

2016
137 133 206

Driftsinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetalinger fra gebyrer

1

169 853 389

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

1

1 155 023

754 906

Salgs- og leieinnbetalinger

1

1 578 876

1 646 065

Andre innbetalinger

1

Sum innbetalinger fra drift

8 174 210

6 703 930

180 761 498

146 238 108

Driftsutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetalinger til lønn

2

896 549 626

793 928 310

Andre utbetalinger til drift

3

436 291 283

427 250 839

Sum utbetalinger til drift

1 332 840 909

1 221 179 149

Netto rapporterte driftsutgifter

1 152 079 411

1 074 941 041

251 187

350 902

251 187

350 902

51 237 899
21 122

15 029 211
23 444

Sum investerings- og finansutgifter

51 259 021

15 052 655

Netto rapporterte investerings- og finansutgifter

51 007 834

14 701 753

47 505 337

85 376 902

47 505 337

85 376 902

3 480 766
3 480 766

3 964 116
3 964 116

Investerings- og finansinntekter rapportert til bevilgningsregnskapet
Innbetaling av finansinntekter

4

Sum investerings- og finansinntekter
Investerings- og finansutgifter rapportert til bevilgningsregnskapet
Utbetaling til investeringer
Utbetaling av finansutgifter

5
6

Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m.

7

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
Utbetalinger av tilskudd og stønader
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

8

Inntekter og utgifter rapportert på felleskapitler
Gruppelivsforsikring

2

1 667 787

1 717 833

Arbeidsgiveravgift konto 1986
Nettoføringsordning for merverdiavgift konto 1987

2
1

97 915 400
75 263 598

85 232 962
64 229 085

Netto rapporterte utgifter på felleskapitler

24 319 588

22 721 709

Netto rapportert til bevilgningsregnskapet

1 134 743 086

985 508 299

2017

2016

Oversikt over mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld

Note

Andre langsiktige fordringer (Depositum)

8

57 999

28 090

Kortsiktige fordringer

8

292 864

391 029

Leverandørgjeld

8

-

-

Skyldig skattetrekk

8

-32 286 510

-34 761 397

Skyldige offentlige avgifter

8

-969 282

-1 145 599

Annen kortsiktig gjeld

8

-4 340 365

-2 925 515

-37 245 294

-38 413 391

Sum mellomværende med statskassen
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Note 1 Innbetalinger fra drift
31.12.2017

31.12.2016

Innbetalinger fra gebyrer
Gebyr for særskilte ytelser

39 426 257

32 150 027

Gebyrer for tilsyn og kontroll

130 427 133

104 983 180

Sum innbetalinger fra gebyrer

169 853 389

137 133 206

Overføringer fra Nordisk Ministerråd (NMDD)

1 155 023

754 906

Sum innbetalinger fra tilskudd og overføringer

1 155 023

754 906

Leieinntekter

1 578 876

1 646 065

Sum salgs- og leieinnbetalinger

1 578 876

1 646 065

6 348 345

5 222 151

Inntekter administrasjonsgebyr

999 509

929 228

Annen inntekt -viderefakturering

823 606

552 551

2 750

0

8 174 210

6 703 930

180 761 498

146 238 108

31.12.2017

31.12.2016

733 755 657

716 030 593

Innbetalinger fra tilskudd og overføringer

Salgs- og leieinnbetalinger

Andre innbetalinger
Refusjoner m.m.

Innkommet på tidl. nedskrevne fordringer
Sum andre innbetalinger

Sum innbetalinger fra drift

Note 2 Utbetalinger til lønn
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter
Lønn*
Arbeidsgiveravgift **

97 915 400

85 232 962

-34 722 504

-32 963 837

Andre ytelser

15 185 300

14 909 233

Reguleringspremie komm/fylkeskomm pensjonskasser/SPK

84 415 773

10 719 359

Sum utbetalinger til lønn***

896 549 626

793 928 310

Gjennomsnitt antall årsverk:

1 224

1 232

Sykepenger og andre refusjoner

* Endret bokføringsprinsipp for 2017 av de ansattes andel av pensjon medfører en økning av bokført lønn med 2 %.
** Endret bokføringsprinsipp vedr SPK medfører økt beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift.
*** Av virksomhetens samlede utbetalinger til lønn og sosiale utgifter vedrører kr 419 232 Nordisk Ministerråd
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Note 3 Andre utbetalinger til drift
31.12.2017

31.12.2016

Utgifter lokale

89 670 167

88 035 768

Leie av maskiner, inventar og lignende

16 695 495

14 630 925

Mindre utstyrsanskaffelser

11 946 534

11 672 937

1 133 449

1 154 323

17 391 099

30 537 468

579 670

352 686

Kjøp av tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT**

31 127 306

23 546 687

Forvaltningsstøtte

33 144 006

28 772 215

Andre utbetalinger til drift

Reparasjon og vedlikehold bygninger og lokaler
Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.**
Regnskaps-revisjon- og økonomitjenester

Analyse og veterinærtjeneste***

118 512 993

99 824 659

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

30 015 063

29 230 992

Reiser og diett *

38 071 780

35 332 896

2 004 399

2 806 631

45 999 321

61 352 651

436 291 283

427 250 839

Utlegg til viderefakturering
Øvrige driftsutgifter *
Sum andre utbetalinger til drift

* Av virksomhetens utbetalinger til reiser, diett og øvrige driftsutgifter, gjelder kr 70 525 og kr 415 800 Nordisk
Ministerråd.
** Nedgangen i utbetalinger til reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv. må sees i sammenheng med utfasingen
av tidligere vedlikeholdskontrakter for tilsynssystemet MATS. Samtidig har det i forbindelse med inngåelse av nye
kontrakter vært en økning av utbetalinger til kjøp av tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT.
*** Økningen i kjøp av analyse og veterinærtjenester relaterer seg til skrantesjuke (CWD).
****Nedgangen i øvrige driftsutgifter relaterer seg til spesielle kostnader i 2016 ved utkjøp av husleiekontrakt.

Note 4 Finansinntekter og finansutgifter
31.12.2017

31.12.2016

Renteinntekter

251 187

350 902

Sum innbetaling av finansinntekter

251 187

350 902

Renteutgifter

21 122

23 444

Sum utbetaling av finansutgifter

21 122

23 444

31.12.2017

31.12.2016

55 001

2 063 789

Innbetaling av finansinntekter

Utbetaling av finansutgifter

Note 5 Utbetalinger til investering
Utbetaling til investeringer
Immaterielle eiendeler og lignende
Maskiner og transportmidler

2 280

0

Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende*

39 098 552

12 304 169

Andre utgiftsførte investeringer

12 082 067

661 253

Sum utbetalt til investeringer

51 237 899

15 029 211

* Økningen i utbetalinger til Driftsløsøre, inventar, verktøy og lignende er investeringer i kontorutstyr i prosjektet
«Fremtidens arbeidsplass».

73

Note 6 Innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten
31.12.2017

31.12.2016

38 817 667

72 592 469

4 318

239

384 600

392 721

Overtredelsesgebyr

1 368 207

849 058

Tvangsmulkt

6 930 544

11 542 415

47 505 337

85 376 902

Innbetaling av skatter, avgifter, gebyrer m.m
Miljøavgift*
Avgifter i matforvaltningen (påløpt før 2012)
Avgifter planteforedlerrett

Sum innkrevingsvirksomhet og andre overføringer til staten

* Miljøavgift kreves på plantevernmidler i grossistleddet. Angrepene av skadegjørere bestemmes i stor grad av klima- og
værforhold. Dette gjør det vanskelig å forutsi inntektsinngangen.

Note 7 Tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten
31.12.2017

31.12.2016

2 679 401

2 792 619

444 729

680 701

0

3 252

356 636

487 544

3 480 766

3 964 116

Utbetalinger av tilskudd og stønader
Nødhjelp til dyr - utbetalt til AS
Nødhjelp til dyr - utbetalt til ENK/DA/ANS
Nødhjelp til dyr - utbetalt til ideelle organisasjoner
Nødhjelp til dyr - utbetalt til statsforvaltningen
Sum tilskuddsforvaltning og andre overføringer fra staten

Note 8 Forskjellen mellom avregning med statskassen og mellomværende med statskassen
31.12.2017
Spesifisering av bokført
avregning med statskassen

31.12.2017
Spesifisering av rapportert
mellomværende med statskassen

Forskjell

Andre langsiktige
fordringer

57 999

57 999

0

Kundefordringer

54 616 246

0

54 616 246

Andre fordringer

3 071 462

292 864

2 778 598

57 745 708

350 863

57 394 844

Anleggsmidler

Omløpsmidler

Sum
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld

-22 404 762

0

-22 404 762

Skyldig skattetrekk
Skyldige offentlige
avgifter

-32 286 510

-32 286 510

0

-969 282

-969 282

0

Annen kortsiktig gjeld
Sum

Sum
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-6 750 662

-4 340 365

-2 410 297

-62 411 216

-37 596 157

-24 815 059

-4 665 508

-37 245 294

32 579 786

VEDLEGG 1: PRODUKSJONSINDIKATORER
Utvikle regelverk
Vedlegg 1 - tabell 1: Produksjonsindikatorer 2017 – utvikle regelverk

Indikator*

2017

Kommenterte dagsordener skrevet i henhold til mal og levert innen frist

99 %

EØS-notatene skrevet og videresendt til departementet innen frist

88 %

Form 1 sendt departementene innen 2 uker etter EØS-komitemøtene

60 %

* Nye indikatorer gjelder fra og med 2017

Kommunisere og veilede
Vedlegg 1 - tabell 2: Produksjonsindikatorer – kommunisere og veilede

Indikator

2015

2016

2017

861 239

1 245 397

1 133 699

1 373 917

1 551 747

1 526 092

2015

2016

2017

68 113

72 889

70 902

Drikkevann

1 446

1 430

1 484

Dyrevelferd

13 402

13 531

12 110

3 573

3 436

3 345

4,1

5,5

6,3

19

6

600

1

1

2015

2016

2017

Andel virksomheter det er ført inspeksjoner og revisjoner
med hvor avvik er avdekket
For utvalgte områder:

52 %

48 %

50 %

Drikkevann

59 %

67 %

56 %

Dyrevelferd

38 %

40 %

41 %

Fiskehelse

44 %

53 %

46 %

Matportalen.no - antall besøk
Mattilsynet.no - antall besøk

Føre tilsyn
Vedlegg 1 - tabell 3: Produksjonsindikatorer – tilsynsproduksjon

Indikator
Tilsynsproduksjon – antall tilsyn
Totalt antall tilsyn
For utvalgte områder:

Primærproduksjon med akvatiske dyr
Produktivitet: Antall inspeksjoner pr ukeverk på
fagområdet «detalj, servering, transport og lager».
Beredskap – antall/type gjennomførte øvelser:
*Se kapittel om beredskap for omtale

Antall gjennomførte risiko- og sårbarhetsanalyser
*Se kapittel om styring og kontroll

Vedlegg 1 - tabell 4: Produksjonsindikatorer – tilsynskvalitet

Indikator
Manglende regeletterlevelse

Enhetlig faglig skjønn
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Indikator

2015

2016

2017

49-60 %

45-55 %

46-56 %

Drikkevann

50-67 %

58-82 %

44-76 %

Dyrevelferd

34-46 %

37-43 %

35-50 %

Fiskehelse

39-47 %

47-55 %

35-55 %

Andel virksomheter det er ført inspeksjoner og revisjoner
med hvor avvik er avdekket og det er brukt vedtak relatert
til avvik
For utvalgte områder:

96 %

95 %

94 %

Drikkevann

97 %

98 %

96 %

Dyrevelferd

94 %

93 %

91 %

Fiskehelse

99 %

98 %

93 %

95-98%

93-96 %

92-97 %

Drikkevann

96-99 %

95-100 %

93-98 %

Dyrevelferd
Fiskehelse

93-96 %
98-100 %

90-96 %
95-99 %

89-94 %
85-97 %

2015

2016

2017

25,70 %

24,70 %

24,00 %

5,90 %

5,77 %

6,3 %

99,95 %

99,69 %

99,97 %

Variasjon mellom regionene i andel virksomheter det er
ført inspeksjoner og revisjoner med hvor avvik er avdekket
For utvalgte områder:

Virkemiddelbruk

Enhetlig virkemiddelbruk
Variasjon mellom regionene i andel virksomheter det er
ført inspeksjoner og revisjoner med hvor avvik er avdekket
og det er brukt vedtak relatert til avvik (prosentpoeng)
For utvalgte områder:

Styre og støtte
Vedlegg 1 - tabell 5: Produksjonsindikatorer – støtte og styre

Indikator
Effektiv drift - Andel årsverk til støtte og styreaktiviteter*
HMS - % sykefravær
IKT - Oppetid for MATS skjematjenester

* I beregningen inngår driftsoppgaver innen IKT, sikkerhet, dokumentasjon/arkiv, sentralbord, kontordrift, HMS, HR, innkjøp, økonomi,
styring og ledelse
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VEDLEGG 2: EFFEKTINDIKATORER
Trygg mat og trygt drikkevann
Vedlegg 2 - tabell 1: Antall og andel undersøkte prøver med ulovlig innhold av fremmedstoffer (som for eksempel
plantevernmiddelrester, dioksiner, PCB og legemiddelrester.
Kilde: Mattilsynet

2014

2015

2016

2017

Antall prøver

526

459

423

434

Andel prøver med funn over grenseverdi i %

0,2

0,2

0,5

0

Antall prøver

864

846

905

849

Andel prøver med funn over grenseverdi i %

2,5

2,2

4,8

2

3987

4118

3947

3989

0,8

1

1,4

1,4

111

90

93

103

0

0

0

0

Plantevernmidler innenlands
Innenlands

Plantevernmidler import

Legemidler til landdyr innenlands
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser i % *
Legemidler til landdyr import
Antall prøver
Andel prøver med overskridelser i %
*Inkluderer funn av tungmetaller i lever
Vedlegg 2 - tabell 2: Antall meldte partier som har vært årsak til matvareallergi/-intoleranse på grunn av
reaksjoner på udeklarerte allergener.
Kilde: Matallergiregisteret, Folkehelseinstituttet

2015
159

Antall meldte partier til Matallergiregistret

2016
135

2017
92

Vedlegg 2 - tabell 3: Antall registrerte sykdomstilfeller etter smitte av Salmonella, Campylobacter, Yersinia,
Chigella, Listeria, EHEC (MSIS).
Kilde: Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS), Nasjonalt folkehelseinstitutt.

Sykdom

2013

2014

2015

2016

2017*

Campylobacteriose

1 147

1 365

882

951

1459

E. coli EHEC

79

97

126

160

232

E. coli-enteritt unntatt EHEC

42

100

99

78

194

Listeriose

18

20

12

16

12

237

230

184

175

251

Shigellose

17

12

11

12

21

Yersiniose

31

177

49

33

66

1 571

2 001

1 363

1 425

2 235

Salmonellose

Totalt

*Tall for 2017 er ikke ferdig fordelt på innland/utland enda (sist oppdatert 13.03.2018).
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Vedlegg 2 - tabell 4: Antall sendte meldinger om påvist helsefare i matvarer og fôr i det norske markedet (RASFF) .
Kilde: Europeisk meldesystem, Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF) for utveksling av informasjon om helsefarlig ma t
og fôr.

Antall RASFF-meldinger om funn relatert til helsefare sendt fra Norge

2015

2016

2017

34

68

37*

* Følgende avvik ble notifisert fra Norge i 2017: fremmedlegemer (3), ulovlig GMO (1), mikrobiologisk forurensing/virus (14),
Plantevernmidler (3), ugyldige sertifikater (3), ulovlig stoffer/ingredienser (13)

Vedlegg 2 - tabell 5: Andel personer i Norge tilknyttet vannverk med tilfredsstillende analyseresultater med hensyn til
drikkevannskvalitet (E. coli, farge, turbiditet og pH)
Kilde: Næringens rapportering til Mattilsynet.

2015*
94,9
96,4
85,0
96,5

E.coli
Farge
pH
Turbiditet

2016*
98,4
94,4
85,5
96,0

2017*
99,3
98,7
90,0
74,2*

* Foreløpig tall pga. manglende rapportering fra vannverk

God plante-, fiske- og dyrehelse
Vedlegg 2 - tabell 6: Antall nye lokaliteter med funn av alvorlige planteskadegjørere.
Kilde: Mattilsynet

Skadegjører

2015

2016

2017

Sharkavirus

0

1

0

Heksekost

1

1

0

Pærevisnesjuke

1

*10

*2

Xanthomonas arboricola pv. pruni

*5

*0

*0

Plum American line pattern ilavirus

0

1

0

Strawberry crinkle virus

0

0

*3

Strawberry mild yellow edge virus

0

0

*1

Blodlus

0

1

2

21

*40

12

Tospovirus

1

1

0

Fusarium foetens

2

0

0

Tomato chlorotic dwarf viroid

0

1

0

Søramerikansk tomatmøll

0

0

5

Gul potetcystenematode

*8

*8

3

Hvit potetcystenematode

*0

*0

0

6

2

1

*3

0

0

3

0

0

56

66

29

Frukt og bær

Grøntanlegg
Ramorum greinvisning
Veksthus

Poteter

Potetcystenematode (ikke artsbestemt)
Lys ringråte
Dickeya solani
SUM

Funn av pærebrann inngår ikke i tabellen. Rapport fra Aksjon pærebrann 2017 gir informasjon om påvisninger av pærebrann.
* År der det ble gjennomført OK-program for skadegjøreren.
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Vedlegg 2 - tabell 7: Antall utbrudd og påvisning av alvorlige smittsomme sykdommer på domestiserte og viltlevende landdyr.
Kilde: Veterinærinstituttet.

Dyreart

Sykdom/agens

2015

2016

2017

0

0

0

0 (9)

0 (10)

0 (13)

0
4

0
6

0
4

BVD

0

0

0

Salmonella

3

1(diariz.)

0

Paratuberkulose
Ringorm

1
3

0
4

0
9

Influensa hos svin*
Salmonella

0
0

1
0

0
1

2
0
10
1

0
0
14
2

0
0
12
6

0
3 (6)**

0
2

0
9

Mædi

0

0

0

CAE

0

0

1

Paratuberkulose

1

0

0

Fotråte

0

0

0

Skrapesjuke Nor98
CAE

0
0

0
0

0
0

Kverke

2

3

1

Salmonella

0

0

0

Pelsdyr

Reveskabb

0

0

0

Fjørfe, høns

IB (hobbyflokker i parentes)

0 (17)

0 (21)

0 (19)

Mycoplasma (hobbyflokker)

0 (14)

0 (15)

15 (11)

Salmonella

1

3

1

Hønsekolera

0

0

0

Salmonella

0

0

0

Gjess

Salmonella

0

0

0

Kanin

Rabbit Haemoragic Disease

0

7

0

Hare

Tularemi

12***

6

17****

A
Storfe

Blåtunge

Fjørfe, høns

ILT (hobbyflokker i parentes)

Storfe

Fugleinfluensa lavpatogen
Psoroptes ovis (saueskabb)
B

Storfe

Svin

Sau

Nekrotiserende enteritt
Skrapesjuke klassisk
Skrapesjuke Nor98
Salmonella diarizonae
Paratuberkulose
Fotråte

Geit

Hest

Kalkun

* Antallet i kolonnene er antall PCR-positive prøver for influensa A. Det var 5 positive dyr fra én besetning. Data fra OKprogrammet for spesifikke virusinfeksjoner hos svin viser at ca. halvparten av besetningene har antistoffer mot influensa
A(H1N1)pm09.
** 3 nye + ca. 3 som er sanert tidligere år (komplisert epidemiologi)
*** Én av de 12 hadde kun påvisning av F. tularensis ved PCR uten patologiske forandringer som samsvarer med tularemi.
**** 4 av de 17 med påvisning kom fra samme oppdrett (2017).
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Vedlegg 2 - tabell 8: Antall utbrudd og påvisning av alvorlige smittsomme sykdommer på oppdrettsfisk og viltlevende fisk .
Kilde: Veterinærinstituttet.

Sykdom

Liste

2015

2016

2017
14

Oppdrettsfisk (laksefisk)
ILA

2

15

12

VHS

2

0

0

PD

3

137

138

PRVom* (virus Y)

-

Furunkulose

3

0*

0**

0

BKD

3

0

1

1

Francisellose

3

0

0

0

VNN/VER

3

0

0

0

Gyrodactylus salaris

3

0

0

0

Furunkulose

3

2

1

2

3

2

1

0

178

9

Oppdrettsfisk (marine arter)

Viltlevende laksefisk (vassdrag)

Krepsdyr
Krepsepest (signalkreps)

* Viruspåvisning ved PCR på utvalgte lokaliteter i OK-program, sykdommen assosiert med viruset ble ikke påvist. Vi har avsluttet
overvåkning på dette området og har derfor ikke tall for 2017
** Aeromonas salmonicida subsp. salmonicida ble isolert fra syke rognkjeks sammen med laks i fire anlegg.

God dyrevelferd
Vedlegg 2 - tabell 9: Antall og andel dyr som dør under transport og oppstalling på slakteri, spesielt fjørfe.
Tall for 2017 er ikke tilgjengelige enda.
Kilde: Animalia – «Kjøttets tilstand».

Pattedyr totalt
Storfe
Småfe
Svin
Fjørfe
Slaktekylling
Kalkun*
Høner
Annet fjørfe**

Transport
397
4
0,001 %
111
0,01 %
282
0,018 %

2014
Oppstalling
466
8
0,003 %
204
0,018 %
254
0,016 %

83 836 – 0,11 %
828 – 0,06 %
776 – 0,47 %
904 – 0,11 %

* Inkluderer jule-, industri- og til dels avlskalkun.
** Annet fjørfe = slaktekylling foreldredyr + and.
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Transport
326
9
0,003 %
97
0,008 %
220
0,014 %

2015
Oppstalling
361
8
0,003 %
141
0,011 %
212
0,013 %

62 514 - 0,10 %
795 - 0,06 %
403 - 0,15 %
570 - 0,12 %

Transport
343
8
0,003 %
110
0,01 %
225
0,01 %

2016
Oppstalling
380
5
0,002 %
201
0,02 %
174
0,01 %

50 848 - 0,08 %
599 - 0,05 %
851 - 0,28 %
716 - 0,06 %

Vedlegg 2 - tabell 10: Antall og andel i tap av dyr på beite.
Kilde: Landbruksdirektoratet, herunder organisert beitebruk og reindriftsforvaltningen, baseres på rapportering fra næringen.

2013

2014

2015

2016

2017

550 497

546 138

557 032

582 725

591 940

Antall sau tapt

18 229

17 311

15 896

16 076

16 853

% sau

3,30 %

3,20 %

2,85 %

2,76 %

2,85 %

897 995

908 268

927 664

969 674

971 863

Antall lam tapt

69 508

62 509

60 549

58 840

64 480

% lam

7,70 %

6,90 %

6,53 %

6,07 %

6,63 %

Antall rein på beite*

231 927

211 606

211 666

213 913

-

Antall reinsdyr tapt

98 229

93 323

68 606

68 213

-

25 %

24 %

19 %

19 %

-

70 231

65 756

50 428

51 848

-

Antall sau på beite

Antall lam på beite

% reinsdyr **
Herav antall reinkalv

*Reindriftsåret gjelder fra 1.4. – 31.3. Tallene for reinsdyr utgjør tall pr 31.3. ført på det året som avslutter reindriftsåret.
** Tapsprosent er beregnet med utgangspunkt i det antallet dyr som reindriften kunne hatt dersom det ikke hadde vært noen tap, og ikke
hadde blitt slaktet noen reinsdyr forutgående reindriftsår.

Vedlegg 2 - tabell 11: Antall dyr brukt i forsøk (totalt og for fisk).
Tall for 2017 er ikke tilgjengelige ennå.
Kilde: Forsøksdyrutvalget og Mattilsynet.

2014

2015

2016

4 823 202

1 140 975

11 331 194

65 989

89 857

92 383

4 889 191

1 230 832

11 423 577

- herav smertevoldende

234 395

167

Søknader om feltforsøk

168

*

Søknader om forsøk i forsøksdyravdelinger

760

*

Totalt antall søknader

928

996

Antall forsøksdyr fisk
Antall forsøksdyr ikke fisk
Total antall forsøksdyr

*Manuell telling fra forsøksutvalgets møtebøker i 2014. Ikke tilgjengelig data for 2015 og 2016.
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Helse, kvalitet og forbrukerhensyn
Vedlegg 2 - tabell 12: Antall og andel vedtak med hjemmel i matinformasjonsforskriften i forhold til totalt antall vedtak som
gjelder næringsmidler.
Kilde: Mattilsynet.

2015

2016

2017

Antall vedtak i henhold til matinformasjonsforskriften

1 555

1 800

2 018

Andel vedtak i henhold til matinformasjonsforskriften

12 %

19 %

22 %

Tilsyn med allergener i ikke ferdigpakket mat, som reguleres i matinformasjonsforskriften, inngikk i
smilefjestilsynet i 2016 og 2017. Også i 2015 var det smilefjestilsyn, men langt færre enn i 2016.
Vedlegg 2 - tabell 13: Antall og andel prøver av fôr hvor det er påvist salmonella eller overskridelser av grenseverdier for
uønskede stoffer i forhold til totalt antall prøver.
Kilde: Mattilsynet.

2015

2016

2017

Antall prøver med påvist salmonella eller uønskede stoffer

2

1

0

Andel prøver med påvist salmonella eller uønskede stoffer

0,4 %

0,2 %

0

Miljøvennlig produksjon
Vedlegg 2 - tabell 14: Beregnet risiko ved bruk av plantevernmidler.
Kilde: Mattilsynet.

2013

2014

2015

2016

2017

Omsetning (tonn virksomt stoff)

793

883

666

699

677

Omsetning i % av 1996/1997

109

121

91

96

93

Helserisiko i % av 1996/1997

79

91

77

75

76

Miljørisiko i % av 1996/1997

80

114

72

80

79
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VEDLEGG 3: STATISTIKK
Produksjon
Vedlegg 3 - tabell 1: Antall tilsynsbesøk gjennomført i de ulike virksomhetstypene

Tilsynsområde

2015

2016

2017

Biprodukter

126

137

190

Innsatsvarer

548

644

725

Primærproduksjon med landdyr

28 080

27 504

27 070

- herav også etter dyrevelferdsloven

13 402

13 531

12 110

3 573

3 436

3 345

Primærproduksjon med akvatiske dyr
Primærproduksjon med planter

1 349

1 035

1 051

21 302

25 674

25 173

- herav Slakteri, nedskjæring og produksjon av kjøtt

5 457

5 332

5 042

- herav Sjømat

1 902

1 676

1 541

- herav Servering og detaljist

12 334

16 413

16 791

- herav Annet næringsmidler

1 609

2 253

1 799

Drikkevann

1 446

1 430

1 484

Import

4 006

4 412

3 989

Grensekontroll

7 048

7 089

6 233

Eksport

526

1216

1 456

Annet tilsyn

109

312

186

68 113

72 889

70 902

2015

2016

2017

45 080

47 944

58 831

5 376

5 069

5780

26

29

31

Næringsmidler

Sum
Vedlegg 3 - tabell 2: Antall attester mv.

Tilsynsområde
Antall attester for eksport av fisk og sjømat
Antall attester for eksport av landbaserte produkter
Antall produkter godkjent under ordningen
Beskyttede betegnelser (pr. 31.12.)

Vedlegg 3 - tabell 3: Andel prøver med tillatte sporforurensninger av GMO eller regelverksbrudd på innhold av GMO i mat, fôr
eller såvare.

Antall prøver mat/fôr/såvare
Antall regelverksbrudd
Antall prøver med tillatte sporforurensninger

2012
137
1
52

2013
113
4
40

2014
121
7
49

2015
134
4
53

2016
129
2
57

2017
158
5
65

Vedlegg 3 - tabell 4: tilsyn med dyrehold med mink og rev

Antall registrerte dyrehold
Antall tilsynsbesøk
Antall saker med varsel om vedtak
Antall saker med vedtak
Antall saker med vedtak uten forhåndsvarsel
Antall politianmeldelser
Andel av dyrevelferdstilsyn som ikke er varslet på forhånd

Mink
151
81
19
22
19
1
89%

Rev
152
46
11
9
0
0
47%
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Ressursbruk
Disponible årsverk viser registrert tid i et år eksklusiv tid registrert på ferie, permisjon og sykdom. Tall for
disponible årsverk avviker fra tall for årsverk i bemanningsstatistikken fordi sistnevnte viser antall stillinger
omregnet til hele stillinger på bestemte tidspunkt.
Vedlegg 3 - tabell 3: Antall disponible årsverk totalt og pr. forvaltningsnivå

2015
1 103,6

2016
1 122,6

2017
1 102,8

Hovedkontoret

274,3

270,9

263,4

Regionene

829,3

851,7

839,4

Fylke

2015

2016

2017

Oslo

191,9

198,8

188,6

Akershus

83,7

94,8

93,7

Østfold

34,4

25,8

25,7

Hedmark

101,8

97,5

100,8

Oppland

27,5

33,4

28,5

Buskerud

37,3

35,5

38,6

Vestfold

29,6

28,5

28,4

Telemark

22,0

23,4

23,6

Aust-Agder

9,0

11,8

10,8

Vest-Agder

15,1

15,6

16,1

Rogaland

110,0

111,8

113,3

Hordaland

79,0

79,8

80,9

Sogn og Fjordane

30,4

35,2

38,3

Møre og Romsdal

49,6

49,2

47,3

Sør-Trøndelag

65,3

65,7

57,2

Nord-Trøndelag

53,8

54,6

54,4

Nordland

87,7

84,7

83,1

Troms

39,5

42,8

42,4

Finnmark

36,2

33,9

31,0

1 103,6

1 122,6

1 102,8

2015

2016

2017

1 103,6

1 122,6

1 102,8

42,9

37,9

34,8

Mattilsynet - totalt

Vedlegg 3 - tabell 4: Antall disponible årsverk per fylke 7

Sum
Vedlegg 3 - tabell 5: Antall disponible årsverk totalt og pr. hovedprosess

Prosess
Totalt
Utvikle regelverk
Føre tilsyn

576,9

589,7

578,6

Kommunisere og veilede

68,0

73,3

76,1

Innhente kunnskap og analysere tilstand

47,5

47,5

46,5

Styre Mattilsynet

145,7

138,5

146,8

Støtte Mattilsynet

222,6

235,9

220,0
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Vedlegg 3 - tabell 6: Antall disponible årsverk til utøvende tilsyn pr. område (fag/aktiviteter)

Tilsynsområde8

2015

2016

2017

Detalj, servering, transport og lager

85,8

87,8

79,8

Drikkevann

21,6

23,3

20,6

Sjømat

35,0

37,2

35,1

135,1

135,9

130,7

Annen mat

28,2

32,8

31,1

Planter

30,9

31,3

30,7

Landdyr

117,8

125,8

129,7

Akvatiske dyr

46,8

48,2

48,2

Fôr, biprodukter, dyrehelsepersonell, kosmetikk mv.

11,6

12,6

11,9

Beredskap og hendelseshåndtering

20,7

16,3

20,4

Animalsk mat

Andre tverrfaglige aktiviteter

43,0

38,5

40,6

576,9

589,7

578,6

Fagområde

2015

2016

2017

Landbruk

331,3

344,1

351,4

Akvakultur og sjømat

191,2

201,1

198,4

Næringsmidler

529,7

532,2

511,8

51,3

45,2

41,2

1 103,6

1 122,6

1 102,8

Sum
Vedlegg 3 - tabell 7: Antall disponible årsverk pr fagområde

Internasjonalt arbeid og regelverksutvikling
Sum

8

Tiltaksstrukturen er ikke utviklet for å dokumentere tidsbruk på fagområder. Der tiltak retter seg mot flere fagområder er aktiviteten
henført til fagområdet som anses mest aktuelt. Tidsbruk som ikke kan henføres til fagområder, er fordelt forholdsmessig.
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Sammenhenger mellom Mattilsynets utgifter og inntekter fra gebyrer i matforvaltningen
Vedlegg 3 - tabell 8: Gebyrinntekter sett i forhold til Mattilsynets driftsutgifter

Nøkkeltall9

2015

2016

2017

Andel gebyrinntekt av totale utgifter (%)

10,8

11,3

12,8

Andel gebyrinntekt av beregnet selvkost (%)

51,1

52,3

45,5

Andel gebyrinntekt av totale utgifter var høyere i 2017 enn i 2016. Dette skyldes økte gebyrsatser for
kjøttkontroll og grensekontroll, innføringen av et nytt gebyr for kontroll med akvakultur og endret
regnskapsføring av inntekter og utgifter for kontroll på økologiområdet. Inntekter fra gebyrer som kreves inn
av Debio fremkommer heretter i statsregnskapet.
Andel gebyrinntekt av beregnet selvkost var lavere i 2017 enn i 2016. Dette skyldes at andel gebyrinntekt av
beregnet selvkost er lavere på områdene akvakultur og økologi, som kom til i 2017, enn på de andre områdene.
Dette drar ned gjennomsnittet.

Mill. kr

Gebyrinntekter og beregnet driftsutgift pr. gebyr i 2016
Utgifter er beregnet basert på regnskapsførte nettoutgifter og registrert tidsbruk, med unntak for gebyr for
ytterligere offentlig kontroll hvor tidsbruk er beregnet basert på kalkyle. Ressursbruk til ikke fagspesifikke
aktiviteter er fordelt forholdsmessig. Det er ved beregning skjønnsmessig tatt hensyn til at slakterier stiller
lokaler o.a. til disposisjon for Mattilsynets personale i kjøttkontrollen. På økologiområdet sammenholdes
inntektene som Debio har overført til Mattilsynet med driftstilskuddet som Mattilsynet yter Debio. Det er ikke
beregnet indirekte utgifter i Mattilsynet til dette gebyret.
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Vedlegg 3 - figur 1: Sammenheng mellom utgifter og inntekter innenfor ulike ordninger.
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Nøkkeltallene
er beregnet basert på utfakturerte gebyrer, mot tidligere innbetalte gebyrer. Tallene for 2014 og 2015 avviker derfor fra
tallene oppgitt i årsrapporten 2015.
9

Bemanning
Tall for årsverk viser antall stillinger (fast, vikar og midlertidig ansatte) omregnet til hele stillinger, uten
medarbeidere i lønnet permisjon. Tall for årsverk 2015 er ikke direkte sammenlignbare med 2016 og 2017 da
det viser status ved utgangen av året og inkluderer medarbeidere i lønnet permisjon.
Vedlegg 3 - tabell 9: Antall årsverk totalt, nasjonalt og regionalt nivå i Mattilsynet

Utgang 2015*
1 257
310
947

Årsverk totalt
Årsverk nasjonalt nivå
Årsverk regionalt nivå

Gjennomsnitt 2016
1 232
300
933

Gjennomsnitt 2017
1 224
290
934

Vedlegg 3 - tabell 10: Rekruttering og avgang

Turnover
Gjennomsnittlig pensjonsalder, år

2015
4,8 %
66,2

2016
4,5 %
66,6

2017
6,0 %
66,9

2015
55
8
15

2016
97
6
27

2017
153
10
34

Vedlegg 3 - tabell 11: Inkludering

Antall søkere som har oppgitt innvandrerbakgrunn
Antall søkere som har oppgitt nedsatt funksjonsevne
Personer med praksisplass fra NAV for arbeidstrening

Tilstandsrapportering (kjønn)
(Ref. rapporteringskrav del IV i økonomi - og virksomhetsinstruks om status og utvikling på årsverk, deltid, midlertidig ansatte og
sykefravær fordelt på kjønn, samt likelønn)
Vedlegg 3 - tabell 12: Registreringsskjema for tilstandsrapportering (kjønn)

Kjønn

Lønn

Totalt i virksomheten

I år 2017

408

31 %

923

69 %

1331

564 554

545 915

Kvinners
lønn
som
andel av
menns
lønn (%)
97 %

(fast, vikar, midlertidig,
permisjon med lønn,
foreldrepermisjon)

I fjor
2016
I år 2017

437

32 %

920

68 %

1357

549 434

527 239

96 %

6

46 %

7

54 %

13

1 058 660

1 037 400

98 %

I fjor
2016
I år 2017

7

54 %

6

46 %

13

1 020 317

1 014 450

99 %

27

36 %

49

64 %

76

752 793

730 697

97 %

30

39 %

49

61 %

79

709 240

717 804

101 %

237

33 %

475

67 %

712

589 409

575 167

98 %

Toppledelse
(direktør og regiondirektør)

Mellomledelse
(avdelingssjef/seksjonssjef)
Kategori 1

I fjor
2016
I år 2017

Antall
menn

Andel
menn
(%)

Antall
kvinner

Andel
kvinner
(%)

Antall
totalt

Menn
(gjennomsnitt)

Kvinner
(gjennomsnitt)

(fagdirektør, prosjektleder,
seniorinspektør,
seniorrådgiver,
spesialinspektør)

I fjor
2016

256

35 %

485

65 %

741

574 937

555 688

97 %

Kategori 2

I år 2017

109

28 %

284

72 %

393

477 892

495 287

104 %

(rådgiver, førsteinspektør)

I fjor
2016
I år 2017

114

30 %

269

70 %

383

461 576

477 369

103 %

26

24 %

83

76 %

109

433 840

438 804

101 %

28

25 %

85

75 %

113

414 396

423 174

102 %

Kategori 3
(førstekonsulent, inspektør,
seniorkonsulent)

I fjor
2016
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Kjønn

Lønn

Kategori 4

I år 2017

3

11 %

24

89 %

27

364 922

403 217

Kvinners
lønn
som
andel av
menns
lønn (%)
110 %

(konsulent, renholder, lærling)

I fjor
2016
I år 2017

2

7%

26

93 %

28

373 850

394 565

105 %

3

33 %

11

67 %

14

467 167

489 064

105 %

I fjor
2016

7

41 %

10

59 %

17

481 814

452 640

94 %

Timelønnet

Antall
menn

Andel
menn
(%)

Antall
kvinner

Andel
kvinner
(%)

Antall
totalt

Menn
(gjennomsnitt)

Kvinner
(gjennomsnitt)

Vedlegg 3 - tabell 13: Registreringsskjema for tilstandsrapportering (kjønn)

Deltid

Totalt i virksomheten
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Midlertidig
ansettelse
M%
K%

Foreldrepermisjon
M%
K%

M%

K%

I år 2017

3,2 %

14,7 %

1,2 %

3,3 %

0,1 %

I fjor
2016

2,9 %

15,3 %

1,8 %

3,8 %

0,0 %

Sykefravær
M%

K%

1,7 %

5,0 %

6,7 %

1,6 %

4,3 %

6,6 %

