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Spørsmål vedr Dokument 8:13 S (2014-2015) Representantforslag fra 
stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og 
Arild Grande om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal 

Jeg viser til brev fra Næringskomiteen av 09.01.2015 med spørsmål i forbindelse med 
behandling av Dokument 8:13 S (2014-2015) Representaniforslagfra 
stortingsrepresentantene Knut Storberget, Odd Omland, Hege Haukeland Liadal og Arild 
Grande om å sikre opprinnelsesmerking på mat og opprette en dagligvareportal. Komiteens 
medlem fra Venstre, Pål Farstad, stiller følgende spørsmål: 

"Har Norge et nasjonalt handlingsrom til å gå lenger enn det EUs regelverk 
(merkeforordningen/opprinnelsesmerking) legger opp til, ved også å kreve 
opprinnelsesmerking av bearbeidete kjøtt- og meieriprodukter? " 

Med bearbeidet kjøttprodukt forstår jeg i denne sammenheng kjøtt brukt som ingrediens i 
næringsmidler. 

Forordningen gir svært begrensede muligheter til å stille nasjonale tilleggskrav om 

opprinnelsesmerking. Etter EØS-retten har ikke Norge mulighet til å nekte omsetning i Norge 
av varer som oppfyller kravene i det harmoniserte EØS-regelverket. Norge kan heller ikke 
kreve at varer produsert i andre EØS-stater skal ha tilleggsmerking utover det som følger av 
forordningen. Dette innebærer at det vil være vanskelig å innføre nasjonale tilleggskrav om 
opprinnelsesmerking på bearbeidede kjøttprodukter og meieriprodukter. 

EU vurderer også å innføre krav til opprinnelsesmerking på andre områder (melk, melk brukt 
som ingrediens i melkeprodukter, uforedlede produkter, produkter som bare har en ingrediens 
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og ingredienser som utgjør mer enn 50 % av et næringsmiddel). Norge følger dette arbeidet 
nøye gjennom Mattilsynets deltakelse i EUs arbeidsgruppemøter om 
matinformasjonsforordningen. 

Jeg mener at et viktig moment i vurderingen av ytterligere merkekrav er at dette vil være 

fordyrende for norskproduserte varer sammenlignet med varer produsert i andre EØS-land. 
Alle krav om merking har et kostnadselement i seg, og strengere krav i Norge enn i andre land 

vil kunne være konkurransevridende og svekke konkurranseevnen til norsk matindustri. 
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