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Høringssvar – Forslag til endring av forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer  

 
Sjømat Norge viser til Mattilsynets høring av 24.5.2017 vedrørende forslag til endring av 
forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer. Mattilsynet foreslår noen få endringer og 
presiseringer av bestemmelsene i tråd med avgjørelser i klagesaker og næringens behov for 
å kunne levere produkter som etterspørres i ulike markeder. Regelverket skal videre gjøres 
lettere anvendelig for næringen og tilsynsmyndighetene.  
 
Mattilsynet varsler samtidig en omfattende revisjon av fiskekvalitetsforskriften i løpet av 
2017/2018, i tråd med Nærings- og fiskeridepartementets ønske om en gjennomgang med 
tanke på forenkling på bakgrunn av forskning og utvikling i næringen. For Sjømat Norge vil 
revisjonen være en viktig prosess som vi ønsker å være tett på og kunne gi innspill til 
underveis. I de ulike markedene for sjømat er det viktig å kunne levere produkter av riktig 
kvalitet som etterspørres av kunden. Produsentene må ha mulighet til å kunne konkurrere på 
produktspekter og kvalitet, og da er det viktig at fiskekvalitetsforksriften ikke legger unødige 
begrensninger.  
 
På bakgrunn av den mer omfattende gjennomgangen som starter i høst, velger Sjømat 
Norge i denne sammenheng kun å kommentere det foreliggende forslaget, og vil ikke gå inn 
på andre deler av fiskekvalitetsforskriften som med fordel kunne vært endret. 
 
 
Sjømat Norge har følgende kommentarer til de foreslåtte endringene: 
 
§ 7 Bløgging, første ledd 
 
Det foreslås å fjerne § 7 første ledd, andre setning ”Ubløgget fisk skal ikke omsettes til humant 
konsum, med unntak av arter/anvendelser nevnt i denne bestemmelsen”. Fisk som dør som 
følge av fangstmetode eller håndtering skal heretter kunne vurderes anvendt til humant 
konsum. 
 
Sjømat Norge er enig i den foreslåtte endringen.   
 
Imidlertid er det uklart hvor bokstavelig kravet i om at fisken skal bløgges i takt med opptak 
skal tolkes. Sjømat Norge viser til brev av den 16. november 2016 hvor fem 
fagorganisasjoner for sjø- og landsiden samlet ba om dispensasjon fra bestemmelsen som 
nå foreslås opphevet i vassildfisket. Den foreslåtte endringen legger til rette for 
konsumanvendelse av ubløgget bifangst av hvitfisk i vassildfisket slik organisasjonene har 
bedt om. Dette er positivt. Samtidig må en være oppmerksom på at der er andre 
bestemmelser i forskriften som det er vanskelig å etterleve ved bifangst av hvitfisk i 
vassildfisket. Selv om omsetningsforbudet oppheves vil det fortsatt gjelde et bløgge- og 
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sløyepåbud, samt påbud om å oppbevare forskjellige fiskeslag adskilt. Det er viktig at disse 
bestemmelsene fortsatt ikke håndheves for bifangst i fiskeri hvor fangsten oppbevares i bulk. 
 
§ 7 Bløgging, fjerde ledd bokstav d 
 
Sjømat Norge støtter forslaget om å utvide adgangen til rundfrysing av blåkveite til å gjelde 
fisk under 2 kg, da det er i tråd med dispensasjonssøknaden som Sjømat Norge og Fiskebåt 
sendte til Mattilsynet i juni 2016. 
 
Andre kommentarer til kapittel III om håndtering av fisk 
 
Sjømat Norge savner et forslag til endring av §8, som åpner for muligheten til å kunne 
eksportere fersk og bløgget, men usløyd (rund) torsk til et lite, men godt betalende 
markedssegment i Sør-Korea. For å sikre kvaliteten blir torsken sultet i 4 dager før avliving 
og bløgging. Det er eksportselskapet Nordøy Sea AS som har kontakt med kunder i Sør-
Korea som etterspør produktet. Sør-koreanske myndigheter har godkjent selskapet for 
eksportert av rund torsk fra Norge til humant konsum. Det vises i den sammenheng til en 
godt dokumentert søknad om dispensasjon fra sløyepåbudet som ble sendt Mattilsynet 
november 2016. 
 
Sjømat Norge mener at det er særdeles viktig at norske kvalitetsreguleringer ikke er til hinder 
for markedsadgang i land med andre matpreferanser. Tvert imot er formålet med 
fiskekvalitetsforskriften å bidra til markedsadgang, og det er store muligheter for ytterlige 
verdiskapning. Vi foreslår derfor at det tas inn en bestemmelse i § 8 som åpner for at det kan 
gis fritak fra sløykravet for fisk som skal bløgges etter § 7.  
 
Sjømat Norge foreslår et nytt ledd i § 8: 
I tillegg til unntak i sjette ledd, kan Mattilsynet gi fritak for sløying av fisk som skal bløgges 
etter §7 på bakgrunn av dokumentasjon på etterspørsel i markedet og forutsatt at det foretas 
en prøvesløying av et representativt utvalg av det aktuelle partiet for å sikre at fisken ikke har 
indre kvalitetsfeil.  
 
Øvrige endringer 
 
Sjømat Norge har ingen kommentarer til de foreslåtte endringene i kapittel VIII og tilhørende 
§§ 20 -24. 
 
 
Kapittel X krav til emballasje og merking av fisk og fiskevarer 
 
Sjømat Norge støtter oppheving av krav om merking av holdbarhetstid på engrosemballert 
råstoff og halvfabrikata (§ 31 første ledd bokstav c).  
 
 
Andre kommentarer til §31 merking av engrosemballert råstoff og halvfabrikata 
 

• Det er noe uklart hvordan bestemmelsen av nettovekt (§ 31, første ledd bokstav b) 
skal forstås, gjelder det pallenivå, eller kartong/blokk? Etter Sjømat Norges vurdering 
bør det ikke være nødvendig å oppgi nettovekt på engrosemballert vare, og det er 
uansett behov for en klargjøring av hva som menes med nettovekt eller bruttovekt.  
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• Sjømat Norge savner et forslag om å fjerne kravet i §31 andre ledd, om merking av hel 

og sløyd oppdrettsfisk med lokalitetsnummer, i tråd med vårt tidligere innspill til 

Mattilsynet i februar 2016 om revidering av merkebestemmelsene i kapittel X. 

 

 

• I § 31 siste ledd er det angitt at merkingen skal være på norsk eller engelsk. Merkingen 

skal også være på et språk som forstås av den som skal motta produktet. Sjømat Norge 

savner en presisering av at det ved eksport til Brasil gis unntak fra kravet, dvs. at det 

er tilstrekkelig med merking på portugisisk. Dette unntaket vil være i tråd med tidligere 

henvendelse fra Sjømat Norge i 2015, da det nye merkekravet om språk ble innført. 

  
  
  
Vennlig hilsen 
Sjømat Norge 
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