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HØRING
- FORSLAG TIL ENDRING AV FORSKRIFT OM KVALITET PÅ
FISK OG FISKEVARER (FISKEKVALITETSFORSKRIFTEN)
Hovedinnhold i forskriftsutkastet
Det foreslås med dette å foreta en presisering av fiskekvalitetsforskriften § 17 som
omhandler krav til sortering, feilretting og bruk av oppdrettet fisk til ulike formål. Endringen
presiserer at oppdrettet fisk med visse feil og mangler, skal sorteres innenlands."

Bakgrunn for forslaget
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har tidligere bestilt en revisjon av hele
fiskekvalitetsforskriften og Mattilsynet har levert forslag til ny forskrift 29. mai 2018. Høring
av ny fiskekvalitetsforskrift vil bli gjennomført av Mattilsynet på et senere tidspunkt.
I denne omgang foretas det en separat høring av fiskekvalitetsforskriften § 17, på vegne
av NFD.
Utredningsinstruksen stiller krav til at også språklige endringer i lov/forskrift skal sendes på
høring jfr. Utredningsinstruksen og dens veileder punkt 3.3.6. Fordi endringen bare er en
språklig presisering, settes høringsfristen til seks uker.

Innholdet i forskriftsutkastet
Det foreslås følgende endringer i gjeldende bestemmelse:
Første ledd:
Nytt ord, innenlands, settes inn etter «Oppdrettet fisk skal sorteres…»
Mattilsynet
Seksjon sjømat

Saksbehandler: Marit Fallebø
Tlf: 22 77 86 42
Besøksadresse:
E-post: postmottak@mattilsynet.no

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Andre og tredje ledd:
Ingen endring

Forslag til ny bestemmelse etter endring vil lyde slik:
§ 17 Sortering, feilretting og bruk til ulike formål
Oppdrettet fisk skal sorteres innenlands slik at fisk med sår, misdannelser, grove
behandlingsfeil eller indre kvalitetsfeil ikke omsettes til humant konsum.
Fisk med slike feil som nevnt i første ledd, kan likevel omsettes direkte til virksomheter
innenlands som har nødvendig utstyr og hvor feilretting før omsetning til humant konsum
skal foretas, eller direkte til virksomheter innenlands for produksjon av fiskemel,
fiskeproteinhydrolysat, fiskeolje, tran og andre marine ingredienser til humant konsum.
Ved innenlands transport av fisk med feil som nevnt i første ledd, skal emballasjen merkes
tydelig «Kun for tilvirkning innenlands».

Vurdering
Forslaget til ny § 17 i fiskekvalitetsforskriften er en presisering av ordlyden i § 17, og
endrer ikke rettstilstanden. Grunnen til at departementet finner grunn til å presisere
ordlyden, er at det i forbindelse med en konkret sak er oppstått spørsmål om hvordan
ordlyden er å forstå.
Første ledd i § 17 presiserer at oppdrettet fisk skal sorteres innenlands. Dette innebærer at
fisk som er oppdrettet innenfor matlovens virkeområde (matloven § 3), ikke kan
eksporteres usortert til utlandet. Bestemmelsens andre ledd stiller krav til at fisk omfattet
av første ledd bare kan omsettes til virksomheter innenlands for feilretting, eller til bruk i
produksjon av fiskemel og -olje. Formålet med fiskekvalitetsforskriften § 17 er å ivareta
omdømmet til norsk sjømat, ved å hindre at fisk av med feil eller mangler havner i
markedet. Ved at sortering og omsetning bare kan skje innenlands, sikrer man at norsk
matregelverk og denne forskriften får anvendelse på sorteringen av fisk og
videreforedlingen av fisk omfattet av første ledd. Det vil også sikre at norsk
tilsynsmyndighet kan utføre sine tilsynsplikter etter forskriftens § 38, og at norske
myndigheter kan ilegge sanksjoner ved brudd.
Departementet har vurdert bestemmelsen opp mot Norges internasjonale forpliktelser etter
EØS-avtalen og WTO-avtalen. Bestemmelsen er ikke funnet å være i strid med noen av
disse avtalene. Det vises bl.a. til at fisk er utenfor EØS-avtalens virkeområde, jf. EØSavtalen artikkel 8 nr. 3. EØS-avtalen protokoll 9 er heller ikke til hinder for bestemmelsen.

Høringssvar
Høringssvar sendes inn via Mattilsynets nettside Presisering av § 17 i forskrift om kvalitet
på fisk og fiskevarer.
Alle høringssvar vil bli offentliggjort.
Høringsfrist 15. mars 2019.
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Med hilsen

Lise Rokkones
Seksjonssjef

Vedlegg:
• Forslag til endring i forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer
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