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«Siste forbruksdag»

Kun for matvarer som fra «et

mikrobiologisk synspunkt er lett

bedervelige, og som derfor etter et

kort tidsrom kan utgjøre en

umiddelbar fare for menneskers

helse,…»

«Best før»

For alle andre matvarer som ikke 
spesifikt er unntatt

Matinformasjonsforordningen
Holdbarhetsmerking er et obligatorisk krav for ferdigpakkede produkter  

Det er virksomhetens ansvar å vurdere og velge type merking og 
tidsrommet som settes. 



Markedsordningen (EU) 1379/2013 
(CMO)

Blant annet krav til forbrukerinformasjon (kap IV):
Blant annet;
• Obligatorisk krav til holdbarhetsmerking 
• Frivillig krav til date of catch of fishery products or the date of harvest of aquaculture products

Gjelder både ferdigpakkede og ikke ferdigpakkede produkter

Erstatter en tidligere versjon av forordning
→ Norge tok inn forbrukermerkekravene i tidligere versjon i fiskekvalitetsforskriften

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information_en

CMO: 
Common Organisation of the 
Markets of Fishery and Aquaculture Products

Gjelder i EU - Ikke implementert i EØS avtalen

https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/market/consumer-information_en


Forskrift om kvalitet på fisk og 
fiskevarer – nasjonale krav 

• Blant annet obligatorisk krav til merking av fangst- og slaktedato på fersk fisk og 
ferske fiskevarer

• Gjelder både ferdigpakkede og ikke ferdigpakkede fisk og fiskevarer

* Fisk og fiskevarer omfattet av bestemte tollkoder 

Særskilte forbrukermerkekrav for *visse fisk og fiskevarer 



Mattilsynet reviderer de særskilte 
forbrukermerkebestemmelsene for fisk og 
fiskevarer

Mål:  

→Samle bestemmelser om forbrukermerking i én forskrift,  
matinformasjonsforskriften

→Oppdatere kravene i forhold til EUs krav til forbrukermerking

→ Sikre at norske forbrukere får tilgang på den samme 
informasjonen som forbrukere i andre land i Europa



Mattilsynet reviderer de særskilte 
forbrukermerkebestemmelsene på fisk og 
fiskevarer

Mattilsynet vil blant annet foreslå: 

→Fjerne kravene til fangst- og slaktedato for ferske fisk og ferske fiskerivarer 

→Innføre krav til obligatorisk holdbarhetsmerking også på ikke ferdigpakkede 
fiskerivarer

Tidsplan 

- Klarering HOD

- Høring 


