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Høringssvar- forslag til endring av matloven 

 

Det vises til Landbruks- og matdepartementets høringsbrev datert 27. juni 2014 med forslag til 
endring av matloven. Det vises og til brev fra departementet datert 7. august 2014 med innvilget 
utsatt høringsfrist til 14. august 2014.  
Det er beklagelig at det gis en svarfrist på kun seks uker, i tillegg til at de seks ukene er i 
sommerferiemånedene. NHO Reiseliv frykter at dette fører til færre høringssvar og gir 
departementet et dårligere beslutningsgrunnlag enn hvis ordinær høringstid hadde blitt benyttet. 
 
Generelle kommentarer til høringsforslaget 
Forenklingsarbeidet er en av de rammebetingelsene NHO Reiselivs medlemmer mener på 
prioriteres høyest av regjeringen. Fraværet av forenkling i tillegg til ytterligere reguleringer er 
tyngende i den daglige driften. Det kommer stadig nye gebyrer som skal finansiere en 
kostnadsøkende aktivitet. NHO Reiseliv mener at nå må summen av reguleringer ned, før det 
innføres flere.  
 
Fjerning av matlovens binding av antall nivåer i Mattilsynet 
NHO Reiseliv er positiv til den foreslåtte omorganiseringen av Mattilsynet. Det at det skal legges 
til rette for et mer enhetlig tilsyn ønskes velkommen og har vært etterspurt av næringen. 
Tilbakemeldingene fra NHO Reiselivs medlemsbedrifter er at det i dag er store ulikheter i hvilke 
påbud bedriftene får fra Mattilsynet under inspeksjon, og hvordan tilsynet vurderer bedriften. 
NHO Reiseliv håper en omorganisering vil føre til større grad av likebehandling.  
Næringen er opptatt av veiledning og dialog, som gir trygghet for bedriftene og bedre opplevelser 
for gjestene. NHO Reiseliv mener at ressursene som frigis ved en mer effektiv organisering må 
prioriteres brukt til veiledning og dialog med bedriftene.  
 
Behov for nye virkemidler 
NHO Reiseliv kan ikke støtte forslaget om å innføre overtredelsesgebyrer slik departementet 
foreslår gjennom en ny § 26a. 
NHO Reiseliv registrerer at myndighetene på flere områder foreslår og vedtar 
overtredelsesgebyrer som et supplement til andre virkemidler som pålegg, tvangsmulkt og 
stengning. I nyere tid har man fått slike bestemmelser i arbeidsmiljøloven og i ligningsloven ved 
brudd på de nye bestemmelsene knyttet til føringen av personallister. 
 
Departementet anfører at det i dag er tilsvarende bestemmelser om overtredelsesgebyrer i både 
dyrevelferdsloven og i akvakulturloven. NHO Reiseliv finner ikke dette avgjørende for et forslag 
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som vil omfatte all virksomhet som er underlagt matloven. 
 
Erfaringsmessig vil selv meget små avvik fra gitte bestemmelser påføre virksomhetene 
overtredelsesgebyrer. NHO Reiseliv vil således ikke kunne støtte departementets forslag. 
 
Subsidiært vil NHO Reiseliv foreslå at "skyldkravet" i forslag til ny § 26a. Overtredelsesgebyr 
heves, slik at første setning lyder; Den som forsettlig eller grovt uaktsomt overtrer bestemmelser 
gitt i eller i medhold av denne loven, kan ilegges et overtredelsesgebyr av Mattilsynet.  
 
Med vennlig hilsen  
NHO Reiseliv 
 

      
     
Kristin Krohn Devold       Ingjerd Sælid Gilhus 
Administrerende direktør      Fagsjef næringspolitikk 


