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Spm. nr. 1614 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Trine Skei 
Grande - Kravene i den nye hygienepakken av 010310 og lokal 
matproduksjon 

Representanten Trine Skei Grande har stut higende spsrsmåk 
Flere lokale matprodwenter vurderer å legge ned hele eller deler av sin matproduksjrm 
grunnet kravene i dem nye hygienepakken av 1. mars 2010for matprodarWsjon. Hva uil 
statsrdden g12wefor at smd lokale matprod~srster skal ha muligheten til å omstille ssg tu 
de nye h~ieneforskriftene ogfortsette produksjon av lokal mat? 

Utgangspunktet for spersm91et er to virksomheter som i hige Halden arbeiderblad, kan 
måtte legge ned hele eiler deler av matproduksjonen på grunn av det nye regelverket. 

Ansvaret for hygieneregelverket for matproduksjon ligger i stor grad hos helse- og 
omsorgsministeren. Svaret er derfor utarbeidet i samråd med Helse- og 
omsorgsdepartementet. 

Fmt  vii jeg gjerne understreke at forutsetningen for produksjon av d mat, er at 
sluttprodulrtet er helsemessig trygt enten det er produsert ved en småskalavirksomhet 
eiler en stor industribedrift. Dette er et ufravikelig krav uansett virksomhetens 
sikrelse. 

Det nye hygieneregeiverket er langt på vei en viderefming av tidligere 
hygieneregelverk. Målsettingen for det nye regelverket er sikre fleksibilitet ved at det 
nå i stsrre grad er fastsatt funksjonskrav i stedet for absolutte krav. Dette innebærer 
derfor at det for den enkelte virksomhet vil kunne være flere måter å oppfylle kravene 
innenfor regelverket. Dersom en virksomhet kan dobumentere at den har kontroll over 
produksjonslinjen sin, har virksomheten et starre handlingsrom med det nye 
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regelverket enn med det gamle. 

Det nye hygieneregelverket ble vedtatt i EU i 2004 og ble innlemmet i EØSavtalen i 
desember 2008, men trådte k s t  i kraft i Norge 1. mars i %r. Jeg vet at Matulsynet og de 
forskjellige bransjeorganiwjonene har drevet en u t s W  virksomhet for å gi 
opplæring og gi råd for hvorledes virksomhetene best skal oppfylle regelverket, 

Det nye regelverket krever en ny godkjeming av virksomheten dersom den produserer 
næringsmidler av animalsk opprinnelse. Det har i denne sammenheng vist seg at flere 
virksomheter heller ikke hadde oppfylt kravene i det gamle hygieneregeiverket. 
Fnigeiig er de heller ikke i samsvar med det nye hygieneregelverket, selv om de 
materielle kravene ikke er strengere. 

Når det gjelder de to virksomhetene Halden Arbeiderblad omtaler, startet de i sin tid 
opp i liten skala, men har utvidet betydelig siden oppstarten. I dag er deres produksjon 
av et slikt o m h g  at de failer utenfor begrepet "småskala matproduksjon". En s tme 
produksjon krever også strengere oversikt over produksjon, kj~iing og lagring. Disse 
virksomhetene ville uavhengig av den nye hygienepakken måttet oppfylle strengere 
hygienekrav. 

I arbeidet med å forberede småskalapirksomheter til den nye hygienepakken, har 
Mattilsynet hatt et tett samarbeid med bransje- og markedsorganisasjonen for 
bygdeturisme og gardsmat, Hanen. Retningslinjene for tilsyn med 
småskalavirksomheter er også utviklet i samarbeid med Hanen. 

Videre har Mattiisynet fuigt opp med omfattende tilsyn. I år har fokuset særlig vært på 
smilskala kjøttvirksomheter. I fjor var hovedfokuset på melke- og osteprodusenter. 
Veiledning er et viktig element i dette tilsynet, og Matulsynet bruker mye tid på å 
formidle kunnskap om regelverket. 

Jeg har stor tro på småskalavirksomhet rundt i landet, og jeg håper at vi stadig kan 
videreutvikie arbeidet med produksjon av lokaie spesialiteter. Dette arbeidet gir både 
flere arbeidsplasser og en 0kt stolthet for vår felles kuiturarv gjennom det å videref0re 
lokal matproduksjon og lokale matb-adisjoner. Det er derfor v&& at både 
bransjeorganisasjonene, herunder Hanen, og Mattilsynet bidrar til økt forståelse av 
hygieneregelverket og hvorledes måloppnåelsen om et helsemessig godt siuteprodukt 
best kan ivaretas ut fra de lokale forholdene. 

Med hilsen 

Lars Peder Brekk 
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