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Høring om framtidig organisering av laboratorietjenestene på
matområdet mv.
Vi viser til Deres brev av 20. februar 2003. Vi viser også til våre tidligere uttalelser om matreforrnen i
brev av 15.04.2002 om organisering av nytt mattilsyn, i brev av 15.10.2002 om mattilsynets rammer og
innhold og i brev av 18.03.2003 om ny matlov.
I vårt brev av 15. april 2002 konstaterte vi at laboratorieundersøkelser vil være Mattilsynets viktigste
dokumentasjons- og vurderingsgrunnlag. Vi savnet intdlertid en drøfting av i hvilken grad prøvetaking
vil bli systematisert slik at den kan underbygge representativ, tallfestet informasjon om utvikling over tid
og innen ulike bransjer. Vi kan heller ikke se at denne utfordringen blir tatt opp i det notatet som nå har
gått ut på høring. På side 9 går det fram at Mattilsynets risikobaserte tilsynsstrategi forventes å fØre til
mer målrettet fokus på problemområder og derved en reduksjon av analysebehovet. Dette kan, under
visse forutsetninger, føre til svakere representativitet enn før. Vi kan ellers opplyse om at økende fokus på
mattrygghet har resultert i at Burostat har etablert en egen enhet for utvikling av “Food safety statisties”.
Alle EøS-land er i den anledning invitert til å delta i en arbeidsgruppe for å gi input til dette arbeidet.
Vi vil ikke uttale oss om hvilke av de tre scenariene for organisering som bør velges, men noterer oss at
Mattilsynet som den sentrale etterspørrer uansett vil ha stor innflytelse på hvilke data som skal registreres.
Sentrale retningslinjer for prøvetakning, bearbeiding og datalagring vil være avgjørende i forhold til å
underbygge databaser som råstoff til statistikkproduksjon.
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