Statens tilsyn for planter,
fisk, dyr og næringsmidler

2017
i korte trekk
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Overvåking og
kontroll

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

Fare:
Uønskede stoffer i
fôringrediensene.
Hygiene

Fare:
Hygiene og uønskede stoffer

Jordbruk

Fisk
Fare:
Hygiene

Fare:
Uønskede stoffer,
hygiene og dårlig
ledningnett

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

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

Fare:
Hygiene, uønskede
stoffer og riktig
merking

Import/eksport

Alt henger sammen

Alt henger sammen

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

ALT HENDER SAMMEN

ALT HENDER SAMMEN

Matproduksjon

Sporbarhet

Fare:
Sykdom, uønskede stoffer
og legemiddelrester

FK

Fôrproduksjon

Tilsyn på
rett sted

Fare:
Uønskede stoffer og
legemidler

Vannkvalitet

Slakteri
Fare:
Hygiene og
riktig merking

Butikk/servering

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

Hjemme

Veileder og
kommuniserer
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Mattilsynet i samfunnet
FK

Viktige veivalg
Mattilsynet løste samfunnsoppdraget på en god måte i 2017. Vår innsats
ga avgjørende bidrag Norges unike situasjon med god dyre- og plantehelse, og der få blir syke av maten og drikkevannet. Dette gir en trygghet
i hverdagen som er ubetalelig.

Vedtar våre rammer

Globale standarder, EØS-regelverk og
nasjonalt lovverk legger føringer

Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer.

Men enkelte alvorlige problemer krever økt innsats fra oss og aktørene. Ledningsnettet for drikkevann trenger omfattende oppgradering. For mange oppdrettslaks
blir syke, skadet eller dør i produksjonen. Bekjempelsen av skrantesjuken er
krevende og omdiskutert. Økt import og reiseaktivitet øker faren for matsvindel
og nye plante- og dyresykdommer.
Oppdraget vårt krever mye av oss og gjør det utfordrende å legge nok kraft
i videreutviklingen av organisasjonen og arbeidsmetodene. 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. Vi står overfor store og viktige veivalg.
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. Samfunnets tillit
gjør oss stolte og ydmyke, og inspirerer til fortsatt innsats for å løse oppdraget
vårt til samfunnets beste.

Vi arbeider for

Slik løser vi oppdraget

•
•
•
•
•

Vi forebygger og håndterer hendelser som kan true
mattryggheten, plantehelsen, fiskehelsen, dyrehelsen
og dyrevelferden.

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.

• 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 står overfor viktige
veivalg. Hovedmålet er å
utføre samfunnsoppdraget
best mulig
Harald Gjein
Administrerende direktør

VIKTIGE VEIVALG

MATTILSYNET I SAMFUNNET

Administrativt
departement

Aktiviteten er høy. Vi er mye ute i felt og utførte over 70 000 tilsyn. Vi veiledet
mer, forenklet regler og brukte klarspråk slik at forskrifter er mer forståelige.
Vi bidro til gjenopprettelse av lakseeksport til Kina. Samarbeid med andre etater
og kunnskapsinstitusjonene var avgjørende for arbeidet vårt.
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Status 2017
Mat

Drikkevann

Dyr

Oppdrettsfisk Planter

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

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

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

Lakselusnivået er redusert.
Fortsatt er det for høy
dødelighet og store sykdoms- og
velferdsproblemer.

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

MÅL

MÅL

MÅL

MÅL

RESULTATER

RESULTATER

RESULTATER

RESULTATER

RESULTATER

Ingen skal bli matforgiftet.
Mengden kjemiske stoffer i mat
skal ikke gjøre den helsefarlig.
De aller fleste mataktørene
følger reglene og produserer mat
under gode hygieniske forhold.
Overvåkingsprogrammene av
forskjellig mat viser få funn av
fremmedstoffer.

UTFORDRINGER

Alle skal ha tilstrekkelige
mengder trygt drikkevann.

Drikkevannskvaliteten er god og
svært få blir syke av vannet som
kommer ut av kranen. Vi mangler
oversikt over vannet fra små
vannverk siden de ikke må
rapportere til oss.

Hindre etablering av nye dyresykdommer. Eliminere skrantesjuke.
Alle dyr i Norge har god velferd.
Få funn av sykdommer som kan
smitte mennesker (zoonoser).
Bekjempelsen av skrantesjuke
gikk etter planen. Dårlig velferd
avdekket i slaktegrisebesetninger
i Rogaland.

Redusere utbrudd av alvorlige
sykdommer. Bedre velferden og
redusere dødeligheten.
Lakselussituasjonen er
fortsatt krevende. Mekaniske
avlusingsmetoder gir dårligere
velferd. Én av fem fisk dør.
Fortsatt mange utbrudd av
alvorlige smittsomme sykdommer.

Nye planteskadegjørere er ikke
etablert. Etablerte planteskadegjørere spres ikke videre.
Få alvorlige plantesykdommer i
Norge (15 av 160). Elleve er under
bekjempelse, mens fire er så
spredt at de ikke er lønnsomme å
bekjempe med offentlige midler.

Økt import og nye omsetningsformer øker risikoen for
smittestoff og fremmedstoff som
kan gjøre maten mindre trygg.
Matsvindel er et økende problem
internasjonalt og kan også ramme
oss. Vi trenger mer kunnskap
om stoffer i mat som kan gi
helseskader.

Utbedringer av de kommunale
drikkevannsledningene går for
tregt selv om mange kommuner
har gjort mye for å bedre
situasjonen. Utette rør gjør at
forurensinger kan bli sugd inn
i det rene drikkevannet. Mange
kommuner mangler fullgode
reservevannløsninger.

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

UTFORDRINGER

TILTAK

TILTAK

TILTAK

TILTAK

TILTAK

MÅLOPPNÅELSE

MÅLOPPNÅELSE

MÅLOPPNÅELSE

MÅLOPPNÅELSE

MÅLOPPNÅELSE

Vi forbereder oss på nye trusler
og fortsetter det forebyggende
arbeidet med mataktørene.
Vi øker kunnskapen om kjemiske
stoffer i mat, og øker innsatsen
der risikoen for matsvindel er
størst.
Tilfredsstillende

Vi følger opp vannverkseierne
for at forbrukerne fortsatt får
trygt drikkevann. Vi skal følge opp
vannverkenes leveringssikkerhet,
vedlikehold av ledningsnettet og
kommunenes reguleringsplaner.

Tilfredsstillende

Mer reise med og innførsel av
kjæledyr er en risiko. Mange
hjortedyr må tas prøver av
i skrantesjukebekjempelsen, og
prøvemetodene av levende dyr
må bli bedre. Tap av dyr på beite
er fremdeles stort, og vi har få
virkemidler som kan redusere
tapene.

Forebyggende dyrehelsearbeid
og kartlegging av skrantesjuke
fortsetter. Reglene for reise med
kjæledyr blir strengere. Dårlig
dyrevelferd skal avdekkes med
bedre samarbeid med etater og
næring.
Tilfredsstillende

Kapasitetsøkning og
utviklingstillatelsene fører til mer
fisk i sjøen i de fleste områder.
Det kan utfordre sykdoms- og
lakselusbekjempelsen. Aktørene
mangler en felles strategi og
samarbeider ikke godt nok for å få
til koordinert drift og beredskap.

Vi intensivere arbeidet med å
forebygge og bekjempe smittsom
sykdom. VI prioriterer oppfølging
av anlegg med velferds- og
dødelighetsproblemer. Ny
lakselusforskrift tilpasset
produksjonsområdene.
Ikke tilfredsstillende

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

Vi fortsetter overvåkingen og
bekjempingen. Vi skal følge opp
importører for å sikre at de har
gode systemer som hindrer
innførsel av planteskadegjørere.
Forenkle og modernisere
planteregelverket.
Tilfredsstillende

STATUS 2017

STATUS 2017

MÅL
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Voksesmerter
Oppdrettsnæringen har voksesmerter. Smittsomme
sykdommer og lakselusbekjempelse gir oppdrettslaksen
helseproblemer og begrenser oppdretternes produksjon.
dødfisk og annet. Dødfisk omfatter fisk som dør
av sykdom, skader mv. De siste årene har dødeligheten de første månedene i sjø blitt redusert,
men samtidig har sykdom og behandling mot
lakselus ført til økt dødelighet på stor laks.

Lakselusproblemene skyldes at lakselusen er blitt resistent mot de fleste
legemidlene. Nye mekaniske metoder er derfor utviklet og tatt i bruk.
Utfordringen med de nye metodene at mange oppdrettslaks skades og
dør i forbindelse med behandling. Oppdretterne bruker også rensefisk og
fore- byggende tiltak mot lusepåslag. Samlet har de fått bedre kontroll med
lakselusnivået, men fiskevelferden har blitt dårligere.

Svinnet varierer geografisk. Ytterpunktene er
Hordaland med 22,5 prosent svinn til Nordland
med 6 prosent. Det er nærliggende å anta at PD
er en av årsakene til høyt svinn i Hordaland siden
PD-virus er utbredt i området. Svinnet varierer
også mellom selskapene. En femtedel av
produsentene har for eksempel svinn på under
fem prosent, mens andre ligger langt høyere.

Sykdomssituasjonen er fortsatt alvorlig. Antallet utbrudd av Infeksiøs
lakseanemi (ILA) og Pankreassykdom (PD) er stabilt høy. PD fører blant
annet til økt dødelighet og gjør oppdrettslaksen mer mottakelig for andre
sykdommer. Det siste året har utbredelsen spredt seg nordover. ILA fører
også til økt dødelighet, og alle anlegg med utbrudd må slaktes ut raskt.
Begge sykdommene gir store tap for oppdretterne.
Svinnet i oppdrettsnæringen har ligget stabilt på rundt 20 prosent årlig.
Svinn er fisk som går tapt fra utsett til slakting fordelt på rømming, utkast,

Utfordringene i oppdrettsnæringen er komplekse
og utfordrende. Forventet kapsitetsøkning og
etableringer av utviklingstillatelser vil føre til
enda mer laks i sjøen i de fleste områder. Det vil
øke lusepresset på vill laksefisk. Å forebygge
spredning av sykdom og redusere håndtering
oppdrettslaksen blir viktigere enn noen gang.
Samarbeid om forebyggende tiltak oppdretterne
imellom er nøkkelen for å løse problemene.
Mattilsynet skal bidra gjennom å bruke virkemidlene våre slik at aktørene samordner driften,
har koordinert brakklegging av områder og
reduserer flyttingen av sjøsatt fisk. Det vil både
oppdrettslaksen og aktørene tjene på.

FISKEHELSE OG –VELFERD

FISKEHELSE OG –VELFERD

Norge er verdens største produsent av atlantisk laks. En million tonn laks
til en verdi av 67,5 milliarder kroner ble eksportert til markeder over hele
verden i 2017. Selv om verdien av lakseeksporten øker, har produksjonen
vært nesten uendret de siste årene som følge av smittsomme sykdommer
og behandling mot lakselus.

Dødelighet
Akkumulert dødelighet
etter 15 måneder i sjø for
oppdrettslaks basert på
data fra enkeltmerder fra
hele landet for fisk satt
ut i perioden 2009-2016
(Kilde: Havforskningsinstituttet).

20%

40%

60%

80%

mindre enn 4,4 %
dødelighet

mindre enn 7,2 % mindre enn 12,6 % mindre enn 19 %
dødelighet
dødelighet
dødelighet

20%
mer enn 19 %
dødelighet
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Skrantesjuke er en svært alvorlig sykdom som er 100
prosent dødelig for dyrene som blir smittet. Det finnes
ingen vaksine eller kur, og sykdommen smitter lett mellom
hjortedyr.
Funnet av smitten på Nordfjella i 2016 satte en støkk
i oss. Kampen mot sykdommen er en skillelinje i forvaltningen av ville dyr, og for hvordan vi bekjemper alvorlige
dyresykdommer.
Vitenskapelige risikovurderinger, innhenting av kunnskap
fra andre land, forskning her og i andre land, og dialog
med berørte parter dannet grunnlaget for en beslutning
som var tøff, men nødvendig. Stammen måtte tas ut for å
hindre videre smittespredning.

Kampen for friske
hjortedyr
Å fjerne hele villreinflokken i Nordfjella er drastisk,
men nødvendig, dersom vi skal lykkes i å bevare
friske hjortedyrstammer i fremtiden.

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

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

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

Kampen mot skrantesjuke har mange usikkerhetsmomenter. Det finnes ikke noe scenario som er problemfritt. Løsningen vi har valgt er den som har færrest
usikkerhetsmomenter, og gir oss størst sjanse til å redde
den gjenværende villreinen i Norge.
Å kjempe mot dyresykdommer er krevende for lokalsamfunnene som blir berørt, dyrene som er smittet og
for oss som har fått oppdraget å holde dyrene friske.
Innsatsen i Nordfjella er omdiskutert. Vi forstår at
drastiske tiltak vekker følelser.

Kampen mot skrantesjuke er mer enn sanering i Nordfjella.
Det er forbud mot fôring av dyr i hele landet, påbud om
sikring av salteplasser, forbud mot å flytte dyr, planter og
lav, påbud om desinfisering av utsyr og forbud mot import
av luktestoff. Det er møter med berørte parter over hele
landet, rapportering til EU-kommisjonen og en kontinuerlig
evaluering. Det viktigste vi gjør er å forklare hvorfor vi har
tatt opp kampen mot skrantesjuke.
Vi fortsetter å ta mange prøver for å kartlegge og finne
smittefrie flokker som kan brukes ved gjeninnføring av
villrein i Nordfjella etter at brakkleggingsperioden er over.
Vi skal ha en frisk villreinbestand og vi skal hindre at andre
hjortedyr smittes og utsettes for store lidelser. Norge
har et særlig ansvar for dette, siden vi har den største
bestanden av gjenværende villrein i Europa.
Det er målet vi jobber for.
Vi håper at vi en dag kan si at villreinstammen i Nordfjella
lever igjen, er frisk og bærekraftig. Vi kan ikke garantere
at vi lykkes, men vi kan garanter at dette er den beste
løsningen vi hadde for å stanse smittespredningen.
Dersom vi ikke griper sjansen nå, vil det vært for sent om
noen år.

CWD

CWD

I februar 2018 var nesten 2000 stolte dyr felt i kampen
mot den fryktede sykdommen, hvorav rundt 600 ble
avlivet under ordinær jakt.

Men dette handler om ansvar. Dette er det første tilfellet
av sykdommen funnet i Europa. Andre land følger oss med
argusøyne. Vi har et ansvar for at smitten ikke sprer seg til
andre områder og andre land. Skrantesjuke er en trussel
mot alle hjortedyr, både ville og tamme.
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Innsats for vannet
Skal vi fortsatt ha trygt og nok drikkevann i fremtiden,
må samfunnet gjøre store investeringer.

Importfarer
Norsk mat er trygg. Vi har også en veldig
god dyrehelse og plantehelse. Men den gode
statusen blir stadig utfordret av økt import
og reiseaktivitet.

Drikkevannet er basis for helsen vår og vårt viktigste
næringsmiddel. Derfor er målet vårt at alle skal få trygt
drikkevann i tilstrekkelige mengder.

4.85

62

milliarder
Verdi av import
landbruksvarer

TONN

millioner tonn Import
landbruksvarer til
Norge

Ca.

60%

Import fra EU-land

Vi tar for gitt at vannet i springen er rent og trygt. Det
er det for de aller fleste. Over 90 prosent er tilknyttet
vannverk som leverer trygt drikkevann og få blir syke av
vannet.
IMPORTFARER

VANNFORSYNING

Men mange av av vannrørene er gamle og lekker. 1 av 3
liter vann renner ut i ingenting. Forsvinner trykket i rørene,
kan forurensing trekke inn og gjøre vannet utrygt. Mange
kommuner har gjort mye for å bedre situasjonen, men
det er ikke nok for å stanse forfallet. Det er kostbart og
tar lang tid sette ledningsnettet i akseptabel tiltastand.
Totalkostnadene er anslått til rundt 110 milliarder kroner.
Det er også avgjørende for samfunnet at vi har tilgang til
vann til enhver tid. Vannverkene må ha reserveløsninger
slik at de kan levere dersom alvorlig svikt skulle oppstå
som følge av for eksempel omfattende rørbrudd, brann
i vannverket, feil i datastyringssystemer, tørke, flom,
ras mv. Vår kartlegging viser at mange vannverk kun har
tilgang til reservevannforsyning for en kortere periode, og
at de i denne perioden ikke kan forsyne alle.
Vi er opptatt av ledningsnettet når vi fører tilsyn med vannverkene. Mange vannverk har fått pålegg om utbedringer.
Samtidig følger vi også opp vannverkseiernes forpliktelse
om å levere tilstrekkelige mengder vann til enhver tid.
Ansvaret for å sikre trygt drikkevann i tilstrekkelige
mengder ligger hos kommuner og vannverkseierne.
De må prioritere drikkevannet i sine planer og investeringer.
Vi bidrar for å få det til.

Vareutvalget i norske butikker øker. Større etterspørsel, nye spisevaner og mer import bidrar
til at Ola og Kari Normann blir stadig mer berørt av den internasjonale matvarehandelen. Det
gir oss flere varer å velge mellom, og det gir oss helsefordeler fordi vi blant annet har bedre
tilgang på vegetabiler og frukt hele året.
På lasset følger imidlertid mindre oversikt og økt smitterisiko. Varekjedene blir mer
komplekse. Råvarer og ingredienser krysser landegrensene mange ganger før de når
forbrukeren. Tempoet øker. Hygienisk svikt eller forurensing som følge av feil eller svindel
rammer raskere og bredere. Jakten på stadig billigere matvarer bidrar til matsvindel. Mat vi
ikke vet opprinnelsen til er i seg selv en risiko. Den kan inneholde smittestoffer, forurensing
eller være håndtert uhygienisk. Kompleksiteten gjør det enda vanskeligere å avsløre svindel.

1 av 3
liter vann
forsvinner

0,7%
47 600 km
kommunale
drikkevannsrør

fornyes årlig

110

milliarder
for å sette drikkevannsnettet i
akseptabel
tilstand

Smittestoffer kjenner ingen landegrenser. Mer reising, spesielt med kjæledyr, øker faren for
å ta med smittestoffer som kan overføres med mennesker eller dyr. Import og smugling av
kjæledyr er omfattende, og er allerede en risiko for både dyre- og folkehelsen.
Denne økende kompleksiteten gjør Mattilsynets og næringenes risikovurderinger og håndtering vanskeligere. Regelverket og tilsynsmetodene må derfor stadig utvikles og tilpasses
den nye virkeligheten.
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Nøkkeltall

Grensekontroll

Fisk

6 233

3 345
2016/3 436

2016/7 089

Næringsmidler

25 173

Her er utvalgte nøkkeltall om oss og
aktiviteten vår. Fullstendig tallmateriale
finner du i årsrapporten for 2017.

Dyrehelse

2016/25 674

27 070
2016/27 504

Import og
eksport

5 445
Totalt tilsyn

2016/5 628

Biprodukter,
innsatsvarer
og annet

Planter

2016/1 093

70 902
2016/72 889

5

Regioner

1 051

2016/1 035

1224

Drikkevann

1 484

2016/1 430

2016/1232

70

Kontorsteder

Mattilsynet

Overvåking
og kontroll programmer
Forbruker

Tildeling
(i 1.000 kr.)

1 418 576
2016/1 271 498

Sjømat

8

4

Vegetabilsk mat

4

76

Animalsk
mat

10

12

programmer

2016/77

Fôrvarer

2

Dyrehelse

23

Plantehelse

Fiske- og
skjellhelse

13

Utgifter

kr 100 mill
2016/KR 95 mill

NØKKELTALL

NØKKELTALL

Antall
årsverk

1 101

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

Rådgivning, design og produksjon: OktanOslo
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