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Statens tilsyn for planter, fisk, dyr og næringsmidler

HØRINGSUTTALELSE TIL NOU 2011: 4 "MAT, MAKT OG AVMAKT"
Mattilsynet viser til brev av 7. juli d.å. fra Landbruks- og matdepartementet, Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet og Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet angående de tre
departementenes høring av NOU 2011: 4  "Mat, makt og avmakt — om styrkeforholdene i verdi-
kjeden for maf'.

Mattilsynet finner det ikke riktig ut fra sin rolle i matforvaltningen å uttale seg om makt- og
konkurranseforhold i de ulike deler av verdikjeden eller vareutvalg, priser og tilgjengelighet.
Vi finner det heller ikke riktig å uttale oss om det bør innføres egne lovregler og et ombud for å
sikre god handelsskikk i matkjeden og/eller legge til rette for at forbrukernes interesser på dette
området ivaretas i tilstrekkelig grad.

Mattilsynet har ingen kommentarer til opprettelse av en dagligvareportal. Vi vil imidlertid i den
anledning informere om at Mattilsynet sammen Helsedirektoratet, Vitenskapskomiteen for
mattrygghet, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Veterinærinstituttet, Bioforsk, Statens strålevern og
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har lagt ut omfattende
forbrukerinformasjon på Matportalen.no. Denne portalen informerer om mat og helse til publikum.
Det er viktig at det er et klart grensesnitt mellom en Dagligvareportal og Matportalen.

Matkjedeutvalget har foreslått en rekke krav til matmerking. Vi vil informere om at det allerede
finnes en rekke obligatoriske krav til matmerking og deklarasjon av næringsinnhold i en rekke
forskrifter under matloven. De viktigste av disse er forskrift om merking mv. av næringsmidler og
forskrift om deklarasjon av næringsinnhold.

Vi vil også gjøre oppmerksom på innholdet i EUs matinformasjonsforordning. Hovedinnholdet i
denne forordningen står beskrevet på Mattilsynets internettside;
htt ://www.mattils net.no/mat/merkin /n e krav om bedre merkin av mat 97301 .
Den nye forordningen om matinformasjon er nå vedtatt i EU. Produsenter og handelen har nå tre
år på å tilpasse seg de nye reglene, med unntak for kravet om næringsdeklarasjon hvor det er gitt
5 års overgangstid.
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