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Tilpassing av regelverk for økt verdiskaping av 
marint restråstoff 

RUBIN - konferansen 7.-8. februar 2007
v/FHL Maring 

Ola Magnus Lømo

MARING

Virksomhet i FHL Maring 2006
Faglig arbeid

• Regelverksarbeid
• (Initiering av forskningsoppgaver)
• (Kvalitetsstandarder)
• Medlemmenes ad hoc - behov

FHL Maring som møteplass
• 2 FagDager
• Ad hoc – møter

Informasjon
• MARINGbulletin
• web-sider [www.fhl.no/maring]
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AKTUELT REGELVERKSARBEID - oversikt

1. NYTT, GENERELT HYGIENEREGELVERK I EU
– Fiskeolje til humant konsum (853/2004)

2. BIPRODUKTFORORDNINGEN (1774/2002)
– Blodprodukter fra ikke-drøvtyggende landdyr til fisk
– ”cross –species”
– Frossen sild/lodde til oppdrettstorsk
– Importert akkar som agn

3. PÅSTANDSFORORDNINGEN
4. KONTROLLFORORDNINGEN
5. FÔRFORORDNINGEN
6. RETNINGSLINJER TIL INSTRUKS OM 

GRENSEKONTROLLSTASJONAR MV

MARING

AD 1):  NYTT, GENERELT HYGIENEREGELVERK I EU

FISKEOLJE TIL HUMANT KONSUM
• Endingsprosess i vår i forhold til 853/2004, og vedtak i juli: 

Fiskeolje sitt humant konsum= fiskeriprodukt
• Endring av sertifikater fra tredjelandsimporter
• Krav til industrianlegg i og tranporter fra tredjeland
• Overgangsordning
• Møte med industrien 2.10.06 – liste over ”usikkerheter”
• Møter og dialog med IFFO
• Konsultasjon med Mattilsynet og britiske myndigheter 

(FSA) –opprinnelig liste betydelig nedkortet, men:
• Hvordan og hvor raskt reagerer tredjelandene? 
• Etablering av GOED –og regulation group
• FHL Maring vil være i tett forbindelse med GOED framover
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AD 2): BIPRODUKTFORORDNINGEN (1774/2002)

BLODPRODUKTER FRA IKKE-DRØVTYGGENDE LANDDYR TIL FISK
– Utkast til forskrift er ute på høring

”CROSS –SPECIES”I HAVBRUKET
– Utkast til forskrift er ute på høring
– Mattilsynets godkjenner metode for hygienisering av fôret

MARING

Utkast til forskrift om forbod mot bruk av 
animalske protein i fôr til produksjonsdyr
(høringsfrist 15.februar)

§ 5. Godkjenning for hygienisering av fôr til 
akvakulturdyr produsert av biprodukter fra 
akvakulturdyr
Akvakulturdyr og biprodukter av akvakulturdyr 
som skal brukes som fôr til akvakulturdyr skal 
være hygienisert etter metode som er godkjent 
av Mattilsynet. Metoden skal oppfylle de krav 
som går frem av vedlegg 3 i denne forskrift
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Ad 3):PÅSTANDSFORORDNINGEN (ny i EU 
etter lang prosess)

• Positivliste over helse- og ernæringspåstander skal 
etableres i EØS-området (3-årig prosess)

• Aksepterte påstander skal ha vitenskapelig forankring
• Godt for det gode / dårlig for det tvilsomme
• Nasjonale innspill til kommisjonen allerede fra EUs 

medlemsland
• Norge som EØS-land og norsk matindustri basert på marint 

råstoff må kjenne sin besøkelsestid
• FHL Maring tar på seg samordningsoppgaven for marin 

ingrediensindustri
• Prosessen og norske myndigheters roller må avklares 

snarest
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TILPASSING AV REGELVERK – PROSESS OG ROLLER (I)
Hovedaktørene på det matpolitiske området

• Forbrukerne
• Næringen
• Staten
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Matpolitikk –
myndighetenes definisjon

Næring

Forbruker Miljø

Helse

Matpolitikk

MARING

TILPASSING AV REGELVERK – PROSESS OG ROLLER (II)

• Statens / myndighetens rolle 
– Høre forbruker-, nærings- og andre interessenter
– Fastsette regelverk og regelverksendringer innenfor 

rammen av gjeldende politikk og overordnede forpliktelser
• Interesseorganisasjonen skal ha

– En proaktiv rolle
– God dialog myndigheter, forbrukerinteresser, den politiske 

plattform og alle enkeltmedlemmer i alle faser av 
prosessen

– Men må også kunne si i fra
• Medlemmene har skoen på, men må si i fra hvor den klemmer
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NY RESSURS I FHL

• VETERINÆR GUNN HARRIET KNUTSEN

– Tiltrer ca. 20. februar
– Vil arbeide med matpolitiske utfordringer for FHL 

Maring

MARING

• MATPOLITIKK ER DET UMULIGES OG 
MULIGES KUNST

• BIPRODUKTER ER IKKE HVA DET ENGANG 
VAR

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


