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Mattilsynet 
- har ca 1300 årsverk i 3 forvaltningsledd

• Litt under 1000 på DK (54 stk)

• Litt under 100 på RK (8 stk)

• Ca 250 på HK
- Staber og administrasjonsavdeling

- Tilsynsavdelingen

Mer om 

regelverksavdelings oppgaver:

‒ Internasjonalt arbeid 
(Codex/EU/etc)- Tilsynsavdelingen

- Tolkning av regelverket / 
”hendelser”

- Støtter og styrer regionene

- Regelverksavdelingen

- Direktoratsoppgaver: utvikle 
regelverk

(Codex/EU/etc)

‒ Nasjonalt initiert arbeid

‒ Regelrydding

‒ Bestillinger hos VKM

‒ Konsekvensutredninger

‒ Høringer

‒ Kommunikasjon



Hvorfor Mattilsynet bestilte vurderingen fra VKM

• Marine oljer er den mest omsatte 
produktgruppen kosttilskudd

• Norge er involvert i ca 1/3 av den globale 
omsetningen av marine oljer til humant konsum

• Identifiserte mangel på kunnskap ved skjerping 
av hygienekravene i EU

• Eventuelle oksidasjonsprodukters effekt på helsen?

• Vet man nok til å vurdere å fastsette grenseverdi?

• Eventuelle nedbrytningsstoffers effekt på helsen?

• Vet man nok til å vurdere å fastsette grenseverdi?



VKMs vurdering – konklusjonen slik jeg leser den

• VKM har beskrevet produksjonen av marine oljer til 
humant konsum.

• VKM konstaterer at nedbrytningsstoffer sannsynligvis 
ikke utgjør et stort problem i sluttproduktene.

• VKM har avdekket et kunnskapshull når det gjelder hvor • VKM har avdekket et kunnskapshull når det gjelder hvor 
mye harskningsstoffer/oksidasjonsprodukter som er i 
sluttproduktene, og hvorvidt dette utgjør et 
helseproblem.

• VKM har ikke klart å finne dokumentasjon på at disse 
harskningsstoffene utgjør et helseproblem.



Mattilsynets håndtering av rapporten: Regelverk

Alternativene på regelverkssiden:

1.Endre EUs hygienepakke

2.Innføre nasjonale regler2.Innføre nasjonale regler

3.Sikre eventuelle nødvendige 
regelverksendringer gjennom Codex

4.Ikke gjøre endringer



Mattilsynets håndtering av rapporten: Tilsyn

• Fokus på mottakskontroll av råoljen -
overvåkning

• Tilsyn med HACCP:

• Bedriften beskriver kritiske punkter for hele • Bedriften beskriver kritiske punkter for hele 
produksjonen: råstoff, prosess og produkt, og 
beskriver tiltak for å få kontroll med disse 
punktene. MT fører tilsyn med dette.

• Ønsker å se nærmere på holdbarhet og 
oppbevaring



Mattilsynets arbeid internasjonalt med marine oljer

Codex

• MT deltar i elektronisk arbeidsgruppe

EU

• MT deltar i EU der revisjon av hygienepakka diskuteres

• MT deltar i elektronisk arbeidsgruppe

• Mål: utvikle standard for fiskeolje

• Norsk industri viktig medspiller

NKMT

• Møte mellom de nordiske myndighetene

• Tema: håndtering (regelverk)

• Erfaringsutveksling


