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Høringsbrev - forslag til endring av matloven 

 
Det vises til høringsnotat datert 24. juni der det foreslås endringer av matlovens bestemmelser 

om Mattilsynets organisering og endringer i bestemmelsene om matlovens virkemidler.  

 

Norges Bondelag har ingen merknader til forslaget om å fjerne formuleringen i matloven som 

binder organisering av Mattilsynet til tre nivåer. Norges Bondelag støtter Mattilsynets forslag 

om organisering i en to-nivå modell. Vi forventer at en slik modell vil tilrettelegge for et mer 

helhetlig og enhetlig tilsyn og saksbehandling, samt bedre utnyttelse av fagkompetansen i 

organisasjonen. Utover økt tilstedeværelse i felt fra Mattilsynets ansatte, er det kritisk at den 

videre prosessen sikrer en organisering av hovedkontoret som gir faglig sterke og 

samlokaliserte enheter med helhetlig ansvar (både mht til utarbeidelse og veiledning i utøvelse 

av regelverket) innenfor de enkelte sektorene Mattilsynet har ansvar for.  

 

Høringsnotatet foreslår å åpne for å ilegge overtredelsesgebyr for brudd på matloven. Forslaget 

er i tråd med tilsvarende bestemmelser i dyrevelferdsloven og akvakulturloven. Norges 

Bondelag forventer at en slik endring av matloven vil følges opp med et eget forskriftsforslag 

som regulerer hvilke bestemmelser i matloven som omfattes av overtredelsesgebyr. Dette er 

nødvendig for å gi rettsubjektene tilstrekkelig forutsigbarhet.  

 

Høringsnotatet angir at overtredelsesgebyr primært skal anvendes der overtredelsene er enkle å 

vurdere. Norges Bondelag støtter denne avgrensningen og forventer at virkemidlet ikke brukes 

i saker som krever skjønnsmessige vurderinger om hvorvidt en bestemmelse er brutt eller ikke. 

For å sikre at bruk av overtredelsesgebyr kun brukes i tilfeller der overtredelsen er enkel å 

vurdere, forventer vi at det utarbeides en oversikt over hvilke konkrete bestemmelser i de ulike 

særforskriftene hjemlet i matloven, som er omfattet av overtredelsesgebyr.  

 

Med hilsen 

 

Elektronisk godkjent, uten underskrift 

 

Anne Thorine Lundstein         Ingrid Melkild 

  



Norges Bondelag  2 av 2 

 
 Vår dato Vår referanse 

 11.08.2014 14/00847-2 

 

Mottaker Kontaktperson Adresse Post 

Landbruks- og 

matdepartementet   

           Postboks 8007 Dep 0030 OSLO 

 

 


