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Hva er Mattilsynet 

 Mattilsynet er Statens tilsynsmyndighet for 

planter, fisk, dyr og næringsmidler. 

Hovedoppgaven er å sikre trygg mat og 

drikkevann, samt god helse og velferd for dyr, 

fisk og planter.  

 

 Vår visjon er: 

«Et samfunn hvor maten er trygg  

  og dyra har det godt» 



Fakta om Mattilsynet 

Adm. dir:     Harald Gjein                                 

Årsverk:      1255 

Opprettet:   1.1.2004 

 

 

Hovedkontor (6 kontorsteder)  

  5 regioner: Nord, Midt, Sør og Vest, Øst og Stor-Oslo 

32 avdelinger (70 kontorsteder)  

     Mattilsynet er til stede over hele landet  
 

Tre eierdepartementer: 

Landbruks- og matdepartementet (administrativt ansvar) 

Nærings- og fiskeridepartementet 

Helse- og omsorgsdepartementet  

 







Hovedkontor og regioner 



Mattilsynet arbeider for: 

• Sikre helsemessig trygg mat 

• Trygt drikkevann 

• Fremme god helse hos planter, fisk og dyr 

• Fremme god dyrevelferd og respekt for dyr 

og fisk 

• Ivareta miljøvennlig produksjon 

• Helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs 

hele matproduksjonskjeden 

 

I tillegg:  

• En fremtidsrettet og effektiv organisasjon 

• Innenfor rammene av disse målene bidra til 

verdiskapning på matområdet 



Lovene Mattilsynet forvalter 

Matloven: 
 skal sikre forbrukerne helsemessig trygg mat og 

trygt drikkevann, fremme helse, ivareta 

miljøvennlig produksjon og hindre spredning av 

dyre- og plantesykdommer  

 

Dyrevelferdsloven: 
 skal sikre at dyr, også fisk, behandles godt 

 

Kosmetikkloven: 
 skal medvirke til at kosmetikk og 

kroppspleieprodukt er helsemessig sikre for 

mennesker og dyr 

 



Mattilsynets kjerneoppgaver 

 

 

• Innhente kunnskap  

 og analysere tilstand  

 

• Utvikle regelverk 

 

• Føre tilsyn 

 

• Kommunisere og veilede 



Føre tilsyn i Mattilsynet 

 

• Mattilsynet skal føre tilsyn med at regelverket følges. Tilsynene 

planlegges slik at de skal gi størst mulig allmennpreventiv effekt. 

 

• Regionene ved avdelingskontorene skal bruke ressurser der de mener 

sannsynligheten for og konsekvensen av regelverksbrudd er størst. 

Dette kalles risikobasert tilsyn. 

 

• Mattilsynet utfører planlagt tilsyn, tilsyn ved uønskede hendelser og 

etter bekymringsmeldinger. 



Hvem fører vi tilsyn med? 

• Primærproduksjon 

• Næringsmiddelindustri og småskalaproduksjon 

• Importører 

• Dagligvarebutikker 

• Serveringssteder 



Vi fører også tilsyn med: 

• Veterinærer og annet dyrehelsepersonell 

• De som eier dyr (bønder og private) 

• Kosmetikk og kroppspleieprodukter 

• Omsetning av legemidler utenom apotek  

 



Helkjede – Fra jord og fjord til bord 

En forenklet oversikt over hva vi fører 

tilsyn med 



Kommunikasjon 

• Informasjon og kommunikasjon er ett av flere virkemidler for å oppnå 
Mattilsynets mål 

• Kommunikasjonen skal være preget av åpenhet og dialog med 
innbyggere, næringsliv, organisasjoner og annen offentlig virksomhet  

 

Hovedkanaler: 

• www.mattilsynet.no: veiledere, regelverk, info rettet mot næring og 
publikum 

• www.matportalen.no: veiledere, forbrukerrettet informasjon 

• media: intervjuer, kronikker 

• sosiale medier: Matportalen på Facebook og twitter 

• telefon og direkte kontakt: primær avdeling og pressevakt/HK 

 

http://www.mattilsynet.no/
http://www.matportalen.no/


Beredskapsarbeid i Mattilsynet 

• Mattilsynet skal ha beredskap innen:  

- eget forvaltningsområde  

- sivil beredskap  

- atomberedskap  

- andre fagetaters beredskap (deltaker/rådgiver) 

  

• Har stående beredskap og setter stab ved ekstraordinære 

hendelser  

• Har nasjonal beredskapsvakt  
• Pressevakt (08-22 hver dag) 



Samarbeidspartnere: Hvem samarbeider HK med? 

HK 

LMD 
NFD 
HOD VI, FHI,  

HI, 
NIFES,  

Bioforsk 

VKM 

EU 

Codex 
OIE 

IPPC 
EPPO 

Norden 

Intr. 
org. 

Interessen
ter 

Næring 
 

Andre 
statlige 
organer 



Mattilsynet og kunnskapsinstitusjonene 

Mattilsynet forsker ikke selv, men har avtaler med kunnskapsinstitusjoner 
som utfører bestillingsoppdrag for oss. 

 

• Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Risikovurderinger av 
forhold med betydning for helsemessig trygg mat. Våre bestillinger og 
VKMs ferdige rapporter publiseres på våre nettsider.  

 

• Mattilsynet ønsker/har avtaler med Statens strålevern og Norsk institutt 
for skog og landskap. 

 

• Mattilsynet har avtaler med kunnskapsinstitusjonene:  

 Veterinærinstituttet (VI), Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI), Nasjonalt 
institutt for ernæring og sjømatforskning (NIFES), Bioforsk, 
Havforskningsinstituttet (HI), Norges veterinærhøyskole (NVH), Kimen 
såvarelaboratorium, LabNett og Eurofins.  

 

 



Mattilsynet, Fylkesmannen i Rogaland  

og tilsyn offshore 
 

 Mattilsynet er ansvarlig tilsynsmyndighet 

 Matloven gjelder offshore 

 Fylkesmannen i Rogaland har fått delegert myndigheten til å føre 

tilsyn offshore (mat og drikkevann) gjennom avtale med 

hovedkontoret i Mattilsynet 

 Operatørselskaper og rederier med tilhørende innretninger skal 

registreres i Mattilsynets tilsynssystem 

 De faste installasjonene skal årlig rapportere vannverksdata  

 Kontakt lokalt for Fylkesmannen i Rogaland er Avdeling Sør-

Rogaland, Sirdal og Flekkefjord 

 

 

 



Mattilsynet, Fylkesmannen i Rogaland  

og tilsyn offshore 

• § 67 og 69 i forskrift om helse, miljø og sikkerhet i 

petroleumsvirksomheten og på enkelte 

landanlegg, Rammeforskriften (2010-02-12-158): 

Mattilsynet kan delegere myndighet til å føre 

tilsyn og fatte enkeltvedtak. 

 

• Fylkesmannen i Rogaland har fått delegert 

myndighet til å føre tilsyn og fatte enkeltvedtak 

gjennom egen forskrift (2011-09-22-966): 

Petroleumsvirksomhet til havs.   

 

 



Mattilsynet, Fylkesmannen i Rogaland  

og tilsyn offshore 

Delegeringen omfatter: 

 

• Næringsmiddelhygieneforskriften (2008-12-22-

1623), § 18 

• Animaliehygieneforskriften (2008-12-22-1624),      

§ 25 

• Drikkevannsforskriften (2001-12-04-1372), § 16 

• Internkontrollforskriften for næringsmidler (1994-

12-15-1187), § 6 

 

 

 


