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Tolkning av virkeområdet til forskriften om eksport på særskilte vilkår 

Nærings- og fiskeridepartementet har sett nærmere på forskrift av 31. august 2018 nr. 1319 

om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte 

vilkår (heretter forskrift om eksport på særskilte vilkår) og vurdert om denne omfatter forskrift 

av 28. juni nr. 844 om kvalitet på fisk og fiskevarer (fiskekvalitetsforskriften).  

 

Departementet har i sin vurdering konkludert med at forskriften om eksport på særskilte 

vilkår ikke får virkning for fiskekvalitetsforskriften.    

 

Om virkeområdet til forskriften om eksport på særskilte vilkår 

Virkeområdet til forskriften om eksport på særskilte vilkår fremgår av forskriften § 2 som angir 

at forskriften gjelder for næringsmidler og fôrvarer som ikke oppfyller kravene i regelverket 

for omsetning i EØS. Vi har derfor vurdert hva som ligger i formuleringen "regelverket for 

omsetning i EØS".  

 

Våre nasjonale kvalitetsregler gjelder ikke i hele EØS, men bare i Norge. Våre nasjonale 

kvalitetsregler kan på denne bakgrunn tolkes å falle utenfor ordlyden i § 2, og utenfor 

forskriftens virkeområde.  

 

Videre så stiller forskriften § 3 krav om at næringsmidler som eksporteres på særskilte vilkår 

skal merkes med "EXPORT TO NON-EU COUNTRIES", og at det i tillegg skal informeres 

om hvorfor varen ikke kan omsettes på EØS-markedet på varen. For varer som ikke er i strid 

med regelverket i EU så gir det ingen mening å merke varen slik, samtidig som norske 

nasjonale krav, som f.eks eksportforbudet for produksjonsfisk jf. fiskekvalitetsforskriften § 17 

første ledd, også vil gjelde utenfor EØS.  
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Side 2 
 

Dette betyr at et av vilkårene etter forskriften om eksport på særskilte vilkår, ikke kan 

anvendes dersom forskriften skal tolkes slik at den også gir adgang til å fravike nasjonale 

kvalitetsvilkår. 

 

Videre så fremgår det av forskriften § 3 at det er unntak fra næringsmiddelregelverket som 

forskriften regulerer. Vi har derfor tolket hva som ligger i næringsmiddelregelverket.   

 

Det fremgår av merknaden til forskriften om eksport på særskilte vilkår § 3, at det er 

definisjonen av næringsmiddelregelverket i EUs matlov (Food Law 178/2002) som er lagt til 

grunn. Denne definisjonen lyder som følger:  

 

"lover og forskrifter om næringsmidler i alminnelighet og næringsmiddeltrygghet i 

særdeleshet, både på Fellesskapsplan og nasjonalt plan. Det omfatter alle ledd i 

produksjon, bearbeiding og distribusjon av næringsmidler, og også av fôr som 

produseres eller gis til dyr bestemt til næringsmiddelproduksjon". 

 

EUs matlov inneholder ikke kvalitets- og omdømmebestemmelser av hensyn til å ivareta 

markedsadgang. Det er derfor naturlig å tolke definisjonen i lys av dette.  

 

Forskriften om eksport på særskilte vilkår korresponderer dessuten med EUs matlov artikkel 

12. Forskriftens henvisning til kravene for omsetning i EØS er ment som en henvisning til det 

regelverket som er gitt i eller i medhold av det korresponderende EU-regelverket som 

regulerer mattrygghet, og ikke kvalitet. Det er videre stadfestet av ESA, i brevet som svar på 

klagen fra Danish Seafood Association, at kvalitetskrav ikke er en del av EUs matlov (EU 

food law): «Article 17 of the Norwegian Regulation concerns quality and marketing aspects 

which are not regulated in the EEA food safety legislation». Kvalitetsregler er sideordnet og 

er et regelverk som gjelder i tillegg til regler om mattrygghet. 

 

Dette innebærer at fiskekvalitetsforskriften står på egne ben, og at bestemmelsene etter 

fiskekvalitetsforskriften vil komme til anvendelse selv om vilkårene etter forskriften om 

eksport på særskilte vilkår er oppfylt.  

 

Vi har dessuten vurdert forskriftens forrangsstatus. Fiskekvalitetsforskriften inneholder 

særegne bestemmelser for norsk fisk og norske fiskevarer. Mens forskriften om eksport på 

særskilte vilkår er av en mer generell karakter, så er kvalitet og omdømme for fisk og 

fiskevarer særregulert i fiskekvalitetsforskriften. Dette taler for at fiskekvalitetsforskriften er 

lex specialis i forhold til forskriften om eksport på særskilte vilkår.  

 

Konklusjon  

Forskriften om eksport på særskilte vilkår omfatter ikke nasjonale kvalitetsbestemmelser.   

 

Bestemmelsene i fiskekvalitetsforskriften skal være oppfylt til enhver tid, også for varer som 

skal eksporteres til tredjeland.  

 



 

 

Side 3 
 

Vi ber Mattilsynet om å oppdatere informasjonen på sine nettsider, og om å informere 

næringen på egnet måte om denne tolkningen. Vi ber samtidig om at Mattilsynet sender over 

en oversikt over de aktørene som pr. i dag har sendt melding til Mattilsynet, jf. forskrift om 

eksport på særskilte vilkår § 4.  

 

 

Med hilsen 

 

 

Rune Dragset (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Stina Melkstavik 

seniorrådgiver 
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