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Høringsuttalelse – forslag til endring av matloven 

 

Vi viser til høringsbrev datert 27.6.2014 om forslag til endring av lov 19. desember 2003 

nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven). 

 

Landbruksdirektoratet har ingen kommentarer til forslaget om fjerning av matlovens 

binding av antall nivåer i Mattilsynet (§ 23 første ledd). 

 

Landbruksdirektoratet støtter forslaget om å gi hjemmel til Mattilsynet til å kunne ilegge 

overtredelsesgebyr (ny § 26 a). Mattilsynet gir pålegg for å bekjempe 

karanteneskadegjørere og husdyrsykdommer i plante- og husdyrproduksjon. 

Landbruksdirektoratet forvalter erstatningsordningen etter slike pålegg. I FOR 2004-07-21 

nr. 1131 om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner (forskriften) er det et vilkår 

for rett til erstatning at eieren eller den som har ansvar for dyrene, plantene mv. ikke selv 

forsettlig eller grovt uaktsomt har forvoldt sykdommen, utlegget eller tapet, og at han har 

oppfylt varslingsplikten jf. matloven § 6 og fulgt vedtak gitt i eller i medhold av matloven 

og denne forskrift. Forskriften gir følgelig hjemmel til å avkorte eller kreve tilbake 

erstatning ved brudd på bestemmelser gitt i eller i medhold av matloven. 

Landbruksdirektoratet mener det er naturlig og viktig at Mattilsynet får hjemmel til å gi 

sanksjoner ved overtredelser av matloven da dette vil kunne understreke hvor viktig det er 

å overholde regelverket, uavhengig av om en overtredelse vil medføre et økonomisk tap 

eller ikke. Vi mener videre det vil kunne gi mer målrettet bruk av virkemidler, ved at gebyr 

for overtredelser og avkorting/tilbakebetaling av erstatning kan ses i sammenheng.    

 

Landbruksdirektoratet støtter forslaget om å gi Mattilsynet rett til å gi gebyr til private (§21 

første ledd) og bestemmelsen om å utvide karantenebestemmelsen til også å omfatte den 

som er ansvarlig i virksomheten og ikke bare virksomheten i sin helhet (§ 25 annet ledd). 
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