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HØRINGSUTTALELSE TIL MATLOVEN FRA NMT HADELAND OG LAND
Vi viser høringsnotat om ny matlov av 14.02.03.
Vi tillater oss å komme med et revidert forslag til formålsparagrafen § 1:
Formålet med loven er å sikre helsemessige trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet
og redelighet langs hele produksjonskjeden av innsatsvarer og næringsmidler.
Loven skal videre fremme god plante- og dyrehelse og miljøvennlig primærproduksjon.
Forbrukerhensyn og markedshensyn skal ivaretas i tråd med første ledd og annet ledd.
Begrunnelse:
Vi mener at en formålsparagraf skal være så klar og utvetydig som mulig. Dette øker samfunnets forståelse
og aksept for lovens intensjon. God forståelse og aksept stimulerer videre til økt spontan etterlevelse hos
brukerne og tillit fra forbrukerne.
I et verdibasert tilsyn så forankres skjønnsutøvelsen i formålet, og da er det viktig at formålet er tydelig slik
at riktig folleforståelse, likebehandling og etterrettelighet sikres hos tilsynspersonellet.
Høringsnotatets forslag til § 1, 1 ledd inneholder mange gode formål, og som tilsynelatende er like
betydningsfulle. Vi mener også at alle de nevnte formålene er viktige, men paragrafen slik den er formulert
gir ingen føringer for hvordan det skal vurderes hvis noen av formålene er i motstrid.
Dette kan gi rom for ulik forståelse og skjønnsutøvelse. Samtidig med at ulike aktører med ulike motiver
legitimt kan hevde sitt syn forankret i den samme formålsparagrafen. Vi kan da komme i den situasjon at vi
blir avhengig av rettspraksis for å vite hvordan det skal avveies mellom ulike formål.
Vi tenker da spesielt på forbrukerhensyn og markedshensyn.
Det er åpenbart at disse to hensynene kan bli i strid med hverandre. Dette underbygger vi ved å vise til
diskusjonen på høringsmøtet den 12.03., hvor det var tydelig at forbrukersiden og bransjen, naturlig nok,
hadde forskjellige synspunkter på enkelte paragrafer.
Vi foreslår derfor et eget punkt om at forbrukerhensynet og markedshensynet skal ivaretas i tråd med 1. og
2. ledd. Da får formålsparagrafen den nødvendige føringen, vi mener den er tjent med å inneholde.
I tillegg mener vi at redelighet er så viktig og henger tett sammen med kvalitet og helse at det skal nevnes
eksplisitt.
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