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En lov – ett tilsyn 

• Matskandaler i EU førte til endringer i EUs 
matlov og opprettelsen av EFSA i 2002

• I 2004 ble Matloven vedtatt i Norge -
basert på prinsippene i EU-regelverket

• Mattilsynet ble etablert i 2004 - for å 
ivareta en helhetlig forvaltning av all land-
og sjøbasert matproduksjon

• Mesteparten av regelverket som gjelder i 
Norge kommer fra EU.

• Om lag 40 prosent av rettsaktene i EØS-
avtalen er på Mattilsynets områder



Fra jord og fjord til bord
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Mange fagområder – vi  må jobbe strategisk og prioritere godt

Kjemisk mattrygghet

•Drikkevann

•Kosmetikk

•Ny mat

•Kosttilskudd og tilsetning 
av vitaminer, mineraler 
m.m. Til næringsmidler

•Ernærings- og 
helsepåstander

•Tilsetningsstoffer, aroma 
og enzymer

•Veterinære 
legemiddelrester

•Industriell- og 
miljøforurensning

•Persistente organiske 
miljøgifter i mat

•Mykotoksiner og 
plantegifter (landbruk)

•Plantevernmiddelrester

•Antimikrobiell resistens

Biologisk mattrygghet

•Matinformasjons-
forordningen

•Næringsmiddelhygiene og 
kontroll

•Merking av alkoholholdig 
drikk

•Naturlig mineralvann

•Alkoholsterke drikker, vin 
og aromatiserte 
vinprodukter

Dyrehelse (inkl. 
fiskehelse)

•Nytt dyrehelseregelverk 
(inkl. fiskehelse) og 
videreutvikling av dette 
(Animal Health Law)

•Importkontroll

•Avl - Zootechnics

•TSE inkl. skrantesjuke 

•BSE/Kugalskap

•Legemiddelforordningen

Dyrevelferd (inkl. 
fiskevelferd)

•EU plattform for 
dyrevelferd inkl. 

•fjørfe

•kalv og melkekyr

•svin

•slakting av dyr

•transport av dyr

•Dyrevelferdsmerking

•Velferd for fisk

Grensekontroll og 
kriminalitet

•Traces – sporing av varer i 
EU/EØS

•RASFF – Rapid alert 
system for food and feed

•Veterinærgrensekontroll

•Kriminalitet og svindel

•Koordinerte aksjoner

•Netthandel

•Midlertidig strengere 
offentlig kontroll ved 
innførsel til unionen av 
visse varer fra visse 
tredjestater

Planter og innsatsvarer

•Plantevernmidler

•Bærekraftig bruk

•Markedsføring m.m.

•Gjødselvarer og 
avløpsslam

•GM mat og fôr og 
miljørisiko

•Svinn og matavfall

•Forurensende stoffer fra 
landbruket

•Fôr regelverket

•Animaliebiprodukter

•Godkjenning av 
plantevernmidler

•Plantevernmidler og bier

•Såvarer

Overgripende regelverk som påvirker alle områder Matloven, Kontrollforordningen, Beredskap og Farm to Fork strategi



EUs Green Deal og Farm 2 Fork strategi

• Norge støtter arbeidet med et bærekraftig matsystem

• Viktige tema knyttet til vårt område er:

• Dyrevelferd

• Plantevernmidler

• Antibiotikaresistens

• Matsvinn

• Ernæringsprofiler, merking og reduksjon av fett, sukker og salt 

• m.m.

• Landbruks- og fiskeripolitikken ligger utenfor EØS-

avtalen

• Norge vil støtte EU i å fremme bærekraftige 

matsystemer i internasjonale standarder og 
multilaterale organisasjoner



Hvordan vi påvirker og sikrer 
implementering av regelverket

Vi forvalter 350 forskrifter, og 

• bidrar i EUs regelverkarbeid med data fra 
overvåking og analyser på områder som er 
viktig for oss 

• deltar aktivt i arbeidsgrupper og i spesielle 
initiativer som f eks på  dyrevelferd

• har dialog med eierdepartementer og 
næringene i forkant og under 
regelverksarbeidet

I 2021:
• Fastsatte 169 forskriftsendringer 
• Deltok i 218 møter i EU-regi
• Utarbeidet 527 EØS-notater for EU-

rettsaker



EØS-retten byr på utfordringer

Vanskelig
tilgjengelig

Løpende 
endringer

Behov for 
veiledning

Innenfor og 
utenfor

Deltar ikke i 
Rådets arbeid

Tverrgående 
regelverk



Muligheter - Handlingsrommet i EØS-avtalen

Norge  har bedre status 
enn EU på dyrehelse

Håndtering av C-
sykdommer som ILA



Takk for oppmerksomheten!


