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Kapittel 1: Innledning  
 

1.1 Hva finner dere i veilederen? 
 

I denne veilederen finner dere Mattilsynets forståelse av bestemmelsene om 

opprinnelsesmerking og system for identifisering og registering av ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra 

storfe, svin, sau, geit og fjørfe. Med dette menes hele skrotter, halve og kvarte skrotter, 

nedskåret kjøtt, kjøttsorteringer og kvernet kjøtt. Kjøttdeig og karbonadedeig kan være laget av 

tilberedt kjøtt1 eller kvernet kjøtt. Når deigen er laget av tilberedt kjøtt er det ikke krav om 

opprinnelsesmerking.  

 

Veilederen omhandler ikke tilberedt kjøtt og såkalte foredlede produkter, for eksempel produkter 

som er tørket, røkt, speket, saltet, marinert eller krydret så som pølser, kjøttboller, pålegg og 

skinke. 

 

Vi gir råd om hvordan dere kan merke kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe, i tråd med 

regelverket. Veilederen er ikke rettslig bindende.  

 

For å gjøre innholdet oversiktlig har vi strukturert veilederen etter de mest sentrale temaene 

knyttet til dyreslag. Vi anbefaler at dere leser veilederen sammen med regelverket.  

Kravene til storfekjøtt er mer omfattende enn for svin, sau, geit og fjørfe.  

 

Det er også annet regelverk som stiller krav til sporbarhet, men dette går vi ikke inn på i denne 

veilederen. Se eksempler bakerst i veilederen. 

 

1.2 Hvem vil ha utbytte av å lese veilederen? 
 

Alle som på en eller annen måte er involvert i produksjon, distribusjon og omsetning av kjøtt fra 

storfe, sau, geit, svin eller fjørfe. 

 

1.3 Hvordan er regelverket utformet? 
 

Forordningene gir regler som gjelder i EU. Forordningene blir gjeldende i Norge ved at de i sin 

helhet tas inn i norske forskrifter. Vi kaller disse forskriftene henvisningsforskrifter. Det er i 

forordningene dere finner de fleste spesifikke kravene. 

 

Gjennom EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge de samme kravene som EU- land på de 

fleste områder. På enkelte områder regnes vi likevel som et tredjeland, for eks. ved 

opprinnelsesmerking.  

 

                                                
1 Tilberedt kjøtt heter i matinformasjonsforordningen bearbeidet kjøtt. Forskrift om matinformasjon til 
forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 2 nr. 1 f. 
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1.3.1. Slik henviser vi til regelverket i veilederen 

 

Vi har i veilederen lagt inn fotnoter med hjemmelen til alle regelverkskravene. Det gjør at dere 

kan finne tilbake til det spesifikke kravet i det aktuelt regelverket. Vi bruker bare kortnavnene til 

de ulike forskriftene og forordningene vi omtaler i veilederen. Betegnelsen paragraf (§) brukes 

om kravene i forskriftene, og betegnelsen artikkel brukes om kravene i forordningene. 

 

1.4 Begreper som går igjen i veilederen 

 

• «Kjøtt». I veilederen bruker vi dette ordet om det kjøttet som er omfattet av regelverket 

for hva som skal merkes med opprinnelse og referansenummer/partikode. I 

hygieneregelverket har ordet «kjøtt» en videre definisjon.  

• «Gruppe av dyr». Her mener vi den gruppe av dyr som kjøttet skal kunne spores tilbake 

til ved hjelp av det identifikasjons- og registreringssystem som dere skal ha. 

• «Kjøttsortering». I veilederen har vi brukt ordet i samme betydning som «avskjær». I 

forskriftene er det ordet «avskjær» som brukes, men vi har i denne veiledningen 

erstattet det med ordet «kjøttsorteringer», som vi mener er et mer kjent begrep for dere 

og for Mattilsynets ansatte. 

• «Stat» (EØS-stat eller tredjestat) I veilederen har vi brukt det ordet som brukes i 

forskriftene. For mange vil ordet «land» være mer naturlig å bruke, men vi har valgt å 

holde på forskriftenes ordbruk for å være presise. Med tredjestat mener vi land utenfor 

EU. 

• «Godkjenningsnummer = EFTA nummer». Dette er det godkjenningsnummeret som er 

tildelt av Mattilsynet ved godkjenning av virksomheten.2 3 

 

 

 
 

 
 

  

                                                
2 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 25 første ledd. 
3 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1, jf. forordning (EF) nr. 
853/2004 artikkel 4 og 5 og forskrift om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av 
produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum § 1, jf. forordning (EF) nr. 854/2004 artikkel 3 nr. 
3. 
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Kapittel 2: Felles bestemmelser for kjøtt fra storfe, svin, sau, 

geit og fjørfe 
 

2.1 Hvem omfattes av krav til opprinnelsesmerking og til et system 

for identifisering og registering? 
 

 For kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe 

• Krav til system for identifisering og registering: virksomheter i alle produksjons- og 

omsetningsledd4. 

• Krav til opprinnelsesmerking: virksomheter som omsetter ferdigpakket kjøtt til 

sluttforbruker eller storhusholdning5.  

  

For kjøtt fra storfe 

• Krav til opprinnelsesmerking og system for identifisering og registering: virksomheter i 

alle produksjons- og omsetningsledd (inkl. ferskvareavdelinger)6.  

 

Dere har ansvar for at ferskt, kjølt eller fryst kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe er påført 

korrekte opprinnelsesmerking og at dere har et system for identifisering og registering.  

 
Kjøtt servert i restauranter og storhusholdninger omfattes ikke av kravene til 
opprinnelsesmerking. For ikke ferdigpakket kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe er det heller ikke 
krav om opprinnelsesmerking. 
 

2.2 System for identifisering og registering 
 

Dere skal etablere et system for identifisering og registrering7. Systemet skal sørge for en 

forbindelse mellom kjøttråvarene som dere tar inn i virksomheten og de produktene som dere 

omsetter. Alle aktører i samtlige ledd i produksjon- og omsetningskjeden, skal bruke et 

identifiserings- og registreringssystem. Dette gjør det mulig å spore kjøttet tilbake til det enkelte 

dyr eller en gruppe av dyr. 

 

«Referansenummer» og «partikode» er betegnelsen på de kodene som dere merker deres 

produkter med, for å sikre og dokumentere forbindelsen mellom deres produkter og de 

produkter som kommer inn til/går ut fra deres virksomhet. Den driftsansvarlige har ansvaret for 

at systemet blir brukt8.  

 

                                                
4 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 3 nr. 1. 
5 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1. 
6 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 24 og forskrift om sporbarhet og merking 
av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 13 nr. 1. 
7 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 24 og forskrift om matinformasjon til 
forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 3. 
8 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 3 nr. 2 annet 
ledd og forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 24. 
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Dette systemet skal inngå i deres internkontroll9. 

 

 

2.3 Referansenummer og partikode 
 

Regelverket bruker ordet referansenummer når det gjelder storfekjøtt og ordet partikode når det 

gjelder kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe. Referansenummeret10 og partikoden11 skal sikre at det 

er mulig å dokumentere forbindelsen mellom deres produkter og de produkter som kommer inn 

i/går ut fra deres virksomhet12. 

 

Ved bruk av referansenummeret skal dere sikre forbindelsen mellom på den ene siden 

identifikasjon av en skrott/kjøtt, og på den andre siden det enkelte dyr/gruppe av dyr13. Dere 

skal kunne dokumentere hva nummeret gir opplysninger om. Etiketten på skrotten eller 

emballasjen skal inneholde dette nummeret14. Dere kan velge mellom å videreføre 

referansenummeret fra leverandør eller lage eget referansenummer.  

 

Partikoden skal stå på etiketten på ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit eller fjørfe som 

leveres til forbrukere eller storhusholdninger15. Dere skal ha oversikt og kunne dokumentere hva 

koden gir opplysninger om. 

 

Eksempel: Oppbygning av referansenummer og partikode. 

Et referansenummer/partikode kan bygges opp av blant annet holdbarhetsdatoen på et parti. 

Forutsetningen er at alle dyrene som inngår i partiet har samme opprinnelse og er fra en dags 

produksjon. Referansenummeret/partikode skal være mer opplysende enn bare en henvisning 

til et slakteri eller virksomhet. Dette kan gjøres ved for eks. å ha holdbarhetsdato som en del av 

nummeret/koden. 

 

2.4 Hvordan defineres en «gruppe dyr» og hva er kravene til et 

«parti»? 
 

2.4.1 Kjøtt fra storfe 

«Gruppe dyr»16 = er det antall slakteskrotter (hele, halve eller kvarte) som kommer fra ett 

slakteri og som nedskjæres i en og samme virksomhet i løpet av et avgrenset tidsrom og som 

utgjør et parti. Tidsrommet får være høyst en produksjonsdag.  

                                                
9 Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen § 2. 
10 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
13 nr. 1. 
11 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 3 nr. 2. 
12 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 3. 
13 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
13 nr. 1. 
14 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
13 nr. 2. a. 
15 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 c. 
16 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 første ledd. 
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Ved sammensetning av et parti med hele, halve eller kvarte skrotter er det krav om at:  

- de hele, halve eller kvarte skrottene kommer fra dyr som er født i samme stat, 

oppdrettet i samme stat(er) og slaktet i samme stat og i samme slakteri.17  

 

Eksempel:  Skrotter fra norsk storfe og importert skrotter kan ikke inngå i samme parti. 

 

Ved sammensetning av et parti med nedskåret kjøtt er det krav om at:  

- kjøttet kommer fra dyr som er født i samme stat, oppdrettet i samme stat(er) og 

slaktet i samme stat.  

- kjøttet kommer maksimalt fra tre ulike nedskjæringsvirksomheter og tre ulike 

slakterier.18  

 

Eksempel:  Nedskåret kjøtt fra norsk storfe og importert nedskåret kjøtt fra storfe, kan ikke 

inngå i samme parti.  

 

Ved sammensetning av et parti av kvernet kjøtt er det krav om:  

- at kjøttet kommer fra dyr slaktet i samme stat.19  

 

Ved sammensetning av et parti med kjøttsorteringer er det kun krav om: 

- at kjøttet kommer fra dyr slaktet i samme stat.20 

 

2.4.2 Kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe 

 

«Gruppe dyr» 21 = er det antall slakteskrotter (hele, halve eller kvarte) som kommer fra ett 

slakteri og som nedskjæres i en og samme virksomhet i løpet av et avgrenset tidsrom og som 

utgjør et parti. Tidsrommet får være høyst en produksjonsdag.  

 

 

 

 

 

 

                                                
17 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 annet ledd a. 
18 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 tredje ledd. 
19 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 annet ledd c. 
20 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 fjerde ledd. 
21 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 4. 
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Kapittel 3: Kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe 
 
Det er viktig å skille mellom kravet til system for identifisering og registering og kravet til 

opprinnelsesmerking. Systemet skal dere ha i alle ledd av produksjon og omsetning. Det er 

nødvendig for at det siste leddet skal kunne etterleve sine forpliktelser om opprinnelsesmerking. 

Det er ikke krav om opprinnelsesmerking mens kjøttet er på vei mellom ulike virksomheter (for 

eksempel mellom slakteri og nedskjæringsvirksomhet), bare krav om formidling av 

informasjonen. 

 

3.1 Kjøtt som omfattes av kravet til opprinnelsesmerking  
 

Det er bare ferdigpakket ferskt22, kjølt eller fryst kjøtt av sau, geit, svin eller fjørfe23 (kvernet kjøtt, 

kjøttsorteringer) som omsettes til sluttforbruker og storhusholdning, som skal merkes med 

opprinnelse. På etiketten på forpakningen skal det gis opplysninger om opprinnelse og 

partikode.24 

 

Ferskt kjøtt som omsettes i ferskvaredisk er ikke å anses som ferdigpakket. Det er derfor ikke 

krav om opprinnelsesmerking på slike produkter. 

 

Ferskt kjøtt fra følgende dyreslag25 omfattes av kravene om opprinnelsesmerking: 

Svin (dvs. tamsvin og villsvin) 

• hele, halve og kvarte skrotter samt nedskåret kjøtt 

• utbenet flesk som inneholder høyst 7 vektprosent kjøtt (småflesk) 

• kjøttsorteringer 

• kvernet kjøtt 

Sau/geit (inkl. lam) 

• hele, halve og kvarte skrotter samt nedskåret kjøtt 

• kjøttsorteringer 

• kvernet kjøtt 

Fjørfe (kjøtt fra slaktekylling, ender, gjess, kalkuner og perlehøns) 

• hele, halve og kvarte skrotter samt nedskåret kjøtt 

• kvernet kjøtt 

 

                                                
22 I hygieneregelverket er ferskt kjøtt definert slik: kjøtt som ikke er behandlet på noen annen måte enn 
ved kjøling, frysing eller hurtigfrysing for å sikre holdbarhet, herunder kjøtt som er vakuumpakket eller 
pakket i kontrollert atmosfære. 
23 Tolltariffens posisjonsnummer (KN-kodene) 0203, 0204 og ex 0207- kjøtt av fjørfe som hører under 
posisjon 0105. 
24 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1. 
25 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1, jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 vedlegg XI 
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Eksempler på produkter som ikke omfattes av kravet til opprinnelsesmerking 

• innmat, for eks. hjerte, nyrer og lever 

• hodekjøtt, halekjøtt og tunge 

• foredlede produkter, for eksempel produkter som er tørket, røkt, speket, saltet, marinert 

eller krydret som pølser, kjøttboller, pålegg og skinke.  

• mekanisk utbeinet kjøtt fra fjørfe (MUK) 

 

3.2 Slik merker dere kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe 
 

Alt 1.26 

a) Partikoden som identifiserer kjøttet. 

b) Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 
o «Født i: statens navn» 
o «Oppdrettet: staten(es) navn» 
o «Slaktet i: statens navn» 

Dersom dyret er født, oppdrettet og slaktet i samme stat, kan følgende merking 
benyttes: 

o  «Opprinnelse: statens navn» 

Det forutsettes da at dere kan vise en form for dokumentasjon overfor 

tilsynsmyndigheten som bekrefter at dyrene er født, oppdrettet og slaktet i en og 

samme medlemsstat eller tredjestat.27  

Alt 2.28 

a) Partikoden som identifiserer kjøttet. 

b) «Oppdrettet i: statens navn» 

c) «Slaktet i: statens navn» 

 

Eksempel: Ytrefilet av svin. 

 
 

                                                
26 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 c og 
nr. 2. 
27 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 2. 
28 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 a, b, c. 
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Eksempel: Strimlet svinekjøtt. «Slaktet i: statens navn» og «Nedskåret i: statens navn» er 

frivillig tilleggsopplysning. 

 
 

Eksempel: Kyllingfilet. Her antar vi at «LOT. NR» brukes som partikode. 

 
 

Eksempel: Lammekoteletter. Her antar vi at «LOT» brukes som partikode. 

 «Slaktet i: statens navn» og «Nedskåret i: statens navn» er frivillig tilleggsopplysninger.  

 
 

Eksempel: Kjøtt fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i Norge. 

   Partikode: 123456-ABC 
  Opprinnelse: Norge 

 

Eksempel: Kjøtt fra dyr som er født i Sverige, men oppdrettet og slaktet i Norge. 

   Partikode: 123456-ABC 

   Oppdrettet i: Norge 

   Slaktet i: Norge 
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Eksempel: Importert kjøtt fra Sverige, som er stykket og pakket i Norge. 

   

  Partikode: 123456-ABC   Partikode: 123456-ABC 

  Oppdrettet i: Sverige  eller  Opprinnelse: Sverige 

  Slaktet i: Sverige 

 

 

3.2.1 Slik merker dere blandinger av ulike kjøttslag29 

 

På forpakninger med en blanding av kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe skal opprinnelsen merkes 

på følgende måte: 

• Navnet på de ulike kjøttslagene 

• Partikodene som identifiserer kjøttet 

• Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 

o «Født i: statens navn» 
o «Oppdrettet i: statens/statenes navn» 
o «Slaktet i: statens navn» 

Dersom dyret er født, oppdrettet og slaktet i samme stat, kan følgende merking 
benyttes: 

o  «Opprinnelse: statens navn» 

Det forutsettes da at dere kan vise en form for dokumentasjon overfor 

tilsynsmyndigheten som bekrefter at dyrene er født, oppdrettet og slaktet i en og 

samme medlemsstat eller tredjestat.30  

 

Der dere blander kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe skal dere angi opprinnelsen på alle 

dyreslagene. Hvis kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe blandes med kjøtt fra storfe, skal bare 

opprinnelsen på storfekjøttet angis hvis det er det dominerende kjøttslaget.31 For bedre 

forbrukerinformasjon bør dere også angi opprinnelsen til det andre kjøttslaget. 

 

Eksempel: Kvernet kjøtt som inneholder 60% svinekjøtt og 40% storfekjøtt. Kjøttet 

kommer fra dyr som er født, oppdrettet og slaktet i Norge. Her merkes kjøttet etter 

merkekravene til det dominerende kjøttslaget, dvs. svinekjøttet. 

  Partikode: 123456-ABC 

  Opprinnelse: Norge (hvis dyret er født, oppdrettet og slaktet i Norge) 

  (Opprinnelsen til storfekjøttet bør også angis) 

 

 

 

 

                                                
29 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 3. 
30 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 2. 
31 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/meddelels
e_fra_eu_vedr_opprinnelsesmerking_av_ferskt_kjolt_eller_fryst_kjott_fra_storfe_svin_sau_geit_og_fjorfe. 
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Eksempel: Kvernet kjøtt som inneholder 60% storfekjøtt og 40% svinekjøtt. Kjøttet 

kommer fra dyr som er født i Sverige, men oppdrettet og slaktet i Norge. Her merkes kjøttet 

etter merkekravene til det dominerende kjøttslaget, dvs. storfekjøttet. 

  Referansenummer: 456789-123 

  Født i: Sverige 

  Oppdrettet og slaktet i: Norge 

  (Opprinnelsen til svinekjøttet bør også angis) 

 

  

3.2.2 Annen frivillig merking 

 

I tillegg til de obligatoriske opplysningene kan dere på frivillig basis angi kjøttets opphavssted.32 

Denne tilleggsopplysningen skal ikke villede forbrukerne.  

 

Eksempel: Kjøtt fra dyr med opprinnelse i Norge, men dere ønsker i tillegg å opplyse om 

at dyret har levd og beitet på X-øya. 

 Partikode: 123456-ABC 

  Opprinnelse: Norge 

 Kjøtt fra X-øya  

 

 

3.2.3 Hvilken stat er dyret «Oppdrettet i»? 

 

Hvilken stat dyret regnes som «oppdrettet i», avhenger av dyreslaget, lengden på 

oppdrettsperioden, dyrets levende vekt ved slakting og i noen tilfeller dyrets vekt ved flytting 

over landegrensene. 

 

Nedenfor beskrives hvilken stat som skal angis ved betegnelsen «oppdrettet i».33  

 

Tabell 1 Svin34 

Dyrets alder ved slakting Levende vekt Stat* som skal angis 

Mer enn 6 måneder.  Den siste staten hvor dyret 
ble oppdrettet i minimum 4 
måneder. 

Mindre enn 6 måneder. Minst 80 kg. Den staten hvor dyret ble 
oppdrettet i etter at det nådde 
30 kg.  

Mindre enn 6 måneder. Mindre enn 80 kg. Den staten hvor dyrets hele 
oppdrettsperiode fant sted. 

* EU-medlemsstat eller tredjestat 

 

                                                
32 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 8. 
33 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5. 
34 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 a i. 
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Tabell 2 Sau og geit35 

Dyrets alder ved slakting Levende vekt Stat* som skal angis 

Mer enn 6 måneder.  Den siste staten hvor dyret 
ble oppdrettet i minimum 6 
måneder. 

Mindre enn 6 måneder.  Den staten hvor dyrets hele 
oppdrettsperiode fant sted. 

* EU-medlemsstat eller tredjestat 

 

Tabell 3 Fjørfe36 

Dyrets alder ved slakting Levende vekt Stat* som skal angis 

Mer enn 1 måned.  Den siste staten hvor dyret 
ble oppdrettet i minimum 1 
måneder. 

Mindre enn 1 måned.  Den staten hvor dyrets hele 
oppdrettsperiode fant sted, 
etter at det var satt til 
oppfôring.  

* EU-medlemsstat eller tredjestat 

 

I de tilfeller oppdrettsperioden i tabell 1, 2 eller 3 ikke avsluttes i noen av statene der dyret ble 

oppdrettet, skal dere merke med37 

• «Oppdrettet i: «flere medlemsstater i EU» 

 

eller dersom kjøttet eller dyrene er importert til EU: 

 

• «Oppdrettet i: «flere stater utenfor EU» eller  

• «Oppdrettet i: flere stater i og utenfor EU» 

 

Dere kan også merke kjøttet med38  

• «Oppdrettet i: liste over medlemsstat eller tredjestat der dyret ble oppdrettet» 

 

Her forutsettes det at dere kan dokumentere overfor Mattilsynet at dyrene er oppdrettet i 

disse statene.  

 

 

 

 

                                                
35 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 a ii. 
36 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 (a) 
(iii). 
37 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 andre 
ledd. 
38 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 5 nr. 1 tredje 
ledd. 
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3.2.4 Slik merker dere kjøtt fra land utenfor EU  

 

Kjøtt der det mangler informasjon om oppdrettssted og slaktested skal merkes med39 

• Partikoden som identifiserer kjøttet. 

• «Oppdrettet i: utenfor EU» 

• «Slaktet i: (navn på tredjestaten der dyret ble slaktet)» 

Eksempel: Sauekjøtt importert til Norge fra New Zealand. 

  Partikode: 123456-ABC 

  Oppdrettet i: utenfor EU 

  Slaktet i: New Zealand 

  

 

3.2.5  Slik kan dere merke blandinger av kvernet kjøtt og kjøttsorteringer fra 

svin, sau, geit og fjørfe med opprinnelse i ulike stater 

 

Dere kan lage blandinger av kvernet kjøtt eller kjøttsorteringer med opprinnelse i ulike stater. 

Kvernet kjøtt og kjøttsorteringer kan da merkes på følgende måte:40 

A. «Opprinnelse: EU» når produktet utelukkende er laget av kjøtt som stammer fra dyr som 

er født, oppdrettet og slaktet i forskjellige EU-stater. 

B. «Oppdrettet og slaktet i: EU» når produktet utelukkende er laget av kjøtt som stammer 

fra dyr som er oppdrettet og slaktet i forskjellige EU-stater. 

C. «Oppdrettet og slaktet i: utenfor EU» når produktet utelukkende er laget av kjøtt som er 

importert til EU. 

D. «Oppdrettet i: utenfor EU» og «Slaktet i: EU» når produktet er laget av kjøtt som 

utelukkende stammer fra dyr som er importert levende til EU, og deretter er slaktet i én 

eller flere EU-stater. 

E. «Oppdrettet og slaktet i: EU og utenfor EU» når produktet er laget enten av: 

i) kjøtt fra dyr som er oppdrettet og slaktet i én eller flere EU-stater og av kjøtt 

som er importert til EU, 

eller 

ii) kjøtt som stammer fra dyr som er importert levende til EU og som deretter er 

slaktet i en eller flere EU-stater. 

 

Punktene D og E ii) kan se identiske ut. Forskjellen er at punkt E ii) beskriver merking av 

produkter som inneholder både kjøtt som beskrevet i punkt D, og i tillegg inneholder kjøtt 

som er importert til EU eller kjøtt med opprinnelse i EU.  

 
Hvis råvaretilgangen varierer kan det være hensiktsmessig å bare angi samlebetegnelsen «EU» 
eller «utenfor EU». Da behøver ikke merkingen endres hvis opprinnelsen til kjøttet varierer. 
Norge vil i denne sammenheng ansees som en stat utenfor EU.  

                                                
39 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 6. 
40 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 7. 
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Kapittel 4: Kjøtt fra storfe 

 

4.1  Storfekjøtt som omfattes av kravet om opprinnelsesmerking  
 

Storfekjøtt som omfattes av kravet i tolltariffen41 

Kjøtt som er ferskt, kjølt eller fryst, inkludert kvernet kjøtt, nyretapp og mellomgulv42 

• hele, halve og kvarte skrotter samt nedskåret kjøtt   

• kvernet kjøtt 

• kjøttsorteringer  

 
Eksempler på storfeprodukter som ikke omfattes av kravet i tolltariffen 

• hodekjøtt, halekjøtt og tunge 

• innmat, for eks. hjerte, nyrer, lever, margbein og blod 

• foredlede produkter for eksempel produkter som er tørket, røkt, speket, saltet, marinert 

eller krydret så som pølser, kjøttboller, pålegg og skinke 

 

4.2 Merkekrav for storfekjøtt 
 

• For hele, halve og kvarte skrott, skal merkingen påføres hver del. 

• For engrospakninger som inneholder forbrukerpakket storfekjøtt som er individuelt 

emballert, skal merkingen påføres den individuelle emballasjen. Det er i disse tilfeller 

ikke krav om merking av engrospakningen 

• For engrospakninger som inneholder storfekjøtt som ikke er individuelt emballert eller 

som er merket direkte på kjøttet, skal merkingen finnes på engrospakningen. 

 

 

4.2.1 Mer om «Opprinnelse: statens navn» og «Oppdrettet i: statens/statenes 

navn» 

 

Betegnelsen «Opprinnelse: statens navn» kan benyttes hvis dyret er født, oppdrettet og slaktet i 

samme stat. Alternativt kan dere velge å merke med opplysninger om fødestat, oppdrettsstat og 

slaktestat.43 

 

Dersom et dyr er oppdrettet i flere stater kan kravet44 om å angi alle oppdrettsstater fravikes. 

Det gjelder i de tilfeller et dyr er oppdrettet høyst 30 dager i den staten der det er født eller 

                                                
41 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 22 
42 Tolltariffens posisjonsnummer (KN-kodene) 0201, 0202 og deler av posisjonene 0206 10 00 og 0206 
29 00. 
43 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000artikkel 
13, nr. 5. 
44 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
13, nr. 5 a). 
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slaktet. Da er angivelsen av denne staten ikke påkrevd, forutsatt at dyret er oppdrettet mer enn 

30 dager i en annen stat.45  

 

Eksempel 1: Et dyr født i Sverige blir innført levende til Norge innen en alder av 30 dager. Dyret 

lever deretter minst 30 dager i Norge. I dette tilfeller er det bare krav om at Norge skal stå som 

det landet dyret er oppdrettet i, dvs. «Oppdrettet i: Norge».  

 

Eksempel 2: Et dyr (uansett alder) blir importert til Norge fra Sverige. Det lever deretter høyst 

30 dager i Norge før det blir slaktet. I dette tilfellet er det bare krav om at Sverige skal stå som 

det landet dyret er oppdrettet i, dvs. «Oppdrettet i: Sverige».  

 

4.2.2 Slik merker dere hele, halve og kvarte skrotter, samt nedskåret 

storfekjøtt46 

 

• Referansenummer: som sikrer forbindelsen mellom kjøttet og dyret eller en gruppe av 
dyr. 

• «Slaktet i: statens navn og slakteriet godkjenningsnummer»  

• «Nedskåret i: statens navn og nedskjæringsvirksomheten godkjenningsnummer» 
(Registrerte virksomheter som skjærer ned egne varer for salg til forbruker, skal merke 
med virksomhetens navn.) 

• Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 
o «Født i: statens navn» 
o «Oppdrettet i: statens/ statenes navn» 
o «Slaktet i: statens navn» 

            Dersom dyret er født, oppdrettet og slaktet i samme stat kan følgende merking benyttes: 

o «Opprinnelse: statens navn» 

 

Ved sammensetning av et parti med hele, halve eller kvarte skrotter er det krav om at:  

- de hele, halve eller kvarte skrottene kommer fra dyr som er født i samme stat, 

oppdrettet i samme stat/er og slaktet i samme stat og i samme slakteri.47 

 

Eksempel: Skrotter fra norsk storfe og importert skrotter kan ikke inngå i samme parti. 

 
 
Dersom et parti er satt sammen av kjøtt fra flere slakterier eller nedskjæringsvirksomheter, skal 
godkjenningsnumre til alle slakteriene/nedskjæringsvirksomhetene angis48 

                                                
45 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 26. 
46 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
13, nr. 2 og 5. 
47 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 annet ledd a. 
48 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 30. 



18 
 

Der dere blander kjøtt fra storfe med kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe, skal dere bare angi 

opprinnelsen på det dominerende kjøttslaget.49  For bedre forbrukerinformasjon bør dere også 

angi opprinnelsen til de andre kjøttslagene. 

 

Eksempel: Ytrefilet av storfe importert fra tredjeland. Her antar vi at referansenummeret er 

bygget opp av holdbarhetsdato, partinummer etc.  

 
 
Eksempel: Strimlet storfekjøtt. Her antar vi at referansenummeret er bygget opp av 
holdbarhetsdato, partinummer etc.  

 
 
Eksempel: Ytrefilet av storfe. Dyret er født, oppdrettet og slaktet i Tyskland, men nedskåret i 
Norge. Her antar vi at referansenummeret er bygget opp av holdbarhetsdato, partinummer etc.  
 

 
 
 
 

                                                
49 
https://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/meddelels
e_fra_eu_vedr_opprinnelsesmerking_av_ferskt_kjolt_eller_fryst_kjott_fra_storfe_svin_sau_geit_og_fjorfe. 



19 
 

Eksempel: Nedskåret kjøtt, for eksempel indrefilet av storfe. Dyret som kjøttet stammer fra 
er født i Sverige, men oppdrettet og slaktet i Norge. 
  Referansenummer: 456789-123 
  Slaktet i: Norge (123) 
  Nedskåret i: Norge (456) 
  Født i: Sverige 
  Oppdrettet i: Norge 
 
Eksempel: Kjøtt fra hele, halve, eller kvarter skrotter. Skrottene kommer fra flere slakterier 
og nedskjæringsvirksomheter. Dyrene som kjøttet stammer fra er født, oppdrettet og slaktet i 
Norge. 
  Referansenummer: 456789-123  
  Slaktet i: Norge (123, 456, 789)  
  Nedskåret i: Norge (123, 456, 789) 
  Opprinnelse: Norge 
 
 

4.2.3 Slik merker dere kvernet storfekjøtt50 

 

• Referansenummer som sikrer forbindelsen mellom kjøttet og dyret eller en gruppe av 
dyr. 

• «Slaktet i: statens navn» 

• «Produsert i: statens navn»  

• «Opprinnelse i: statens/statenes navn» (skal angis når staten/statene ikke er den 
samme som staten hvor kjøttet er produsert) 

Opprinnelsen kan være i flere stater og disse skal angis i merkingen. For kvernet kjøtt er 
det ikke krav om å spesifisere hvor dyrene er født og oppdrettet.  
 

Det er frivillig å angi følgende tilleggsopplysninger51: 

• Slakteriets godkjenningsnummer. 

• «Nedskåret i: statens navn og nedskjæringsvirksomheten godkjenningsnummer» 

• «Født i: statens navn» 

• «Oppdrettet i: staten/statenes navn» 

• Dato for når kjøttet ble kvernet. 
 

Når deigen er laget av tilberedt kjøtt er det ikke krav om opprinnelsesmerking.  

 

Ved sammensetning av et parti av kvernet kjøtt er det krav om:  

- at kjøttet kommer fra dyr født i samme stat.52  

 

 

 

 

                                                
50 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
14. 
51 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 28. 
52 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 27 annet ledd c. 
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Eksempel: Kvernet kjøtt. Kjøttet stammer fra dyr født, oppdrettet og slaktet i Norge. 
  Referansenummer:456789-123 
  Slaktet i: Norge 
  Produsert i: Norge 
  Opprinnelse i: Norge 
 
Eksempel: Kvernet kjøtt. Kjøttet stammer fra dyr født i Tyskland, oppdrettet og slaktet i 
Sverige og kvernet i Norge. 
  Referansenummer:456789-123 
  Slaktet i: Sverige 
  Produsert i: Norge 
  Opprinnelse i: Tyskland og Sverige 
 
 

4.2.4 Slik merker dere kjøttsorteringer av storfe53 

 

• Referansenummer som sikrer forbindelsen mellom kjøttet og dyret eller en gruppe av 
dyr. 

• «Produsert i: statens navn og godkjenningsnummer til den virksomhet der 
kjøttsorteringene ble produsert» 

• Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 
o «Født i: statens navn» 
o «Oppdrettet i: statens/statenes navn» 
o «Slaktet i: statens navn» 

            Dersom dyret er født, oppdrettet og slaktet i samme stat kan følgende merking benyttes: 

o  «Opprinnelse: statens navn» 

 

Ved sammensetning av et parti med kjøttsorteringer er det kun krav om: 

- at kjøttet kommer fra dyr slaktet i samme stat.54 

 

Eksempel: Kjøttsorteringer. Kjøttet stammer fra dyr født, oppdrettet og slaktet i Tyskland, men 
pakket i Norge. 
  Referansenummer:456789-123 
  Slaktet i: Tyskland 
  Produsert i: Norge (123) 
  Opprinnelse i: Tyskland 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
53 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 29. 
54 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt, § 27 fjerde ledd. 
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4.2.5 Slik merker dere storfekjøtt i en ferskvaredisk55 

 
Storfekjøtt som ikke er ferdigpakket og som selges direkte til forbruker i en ferskvaredisk hos en 
detaljist, skal merkes med følgende informasjon. Opplysningene kan gis på for eksempel på et 
skilt, en skjerm eller en plakat i nær tilknytning til kjøttet. 

• «Nedskåret i: statens navn»  

• Opprinnelsen til kjøttet merkes på denne måten: 
o «Født i: statens navn» 
o «Oppdrettet i: statens/statenes navn» 
o «Slaktet i: statens navn» 

             
Dersom dyret er født, oppdrettet og slaktet i samme stat kan følgende merking benyttes: 

o «Opprinnelse: statens navn» 
  

Kjøtt av dyr født og/eller oppdrettet og/eller slaktet i ulike stater, skal være klart atskilt når det 
fremstilles for salg. Informasjonen om dyrets fødestat, oppdrettsstat og slaktestat skal finnes i 
nær tilknytning til kjøttet og være lett synlig, slik at kunden kan skille mellom kjøtt av ulik 
opprinnelse. 
 
Hvis dere fremstiller ulike partier av storfekjøtt for salg, skal dere daglig notere (med dagens 
dato) godkjenningsnumrene til slakteriene der dyrene er slaktet og godkjenningsnumrene til 
nedskjæringsvirksomhetene der skrottene er nedskåret. Denne informasjonene skal være 
tilgjengelig for kundene hvis de spør. 
 
Under forutsetning av at alle ovenstående krav etterleves, kan størrelsen på en gruppe ved salg 
av ikke ferdigpakket storfekjøtt i en ferskvaredisk, overstige én dags produksjon.  
 
Dere kan ved salg av storfekjøtt i ferskvaredisker blande kjøtt fra tre ulike slakterier og tre ulike 
nedskjæringsvirksomheter i et og samme parti (dvs. unntak fra krav til at alt kjøtt i et parti skal 
komme fra et slakteri og fra en nedskjæringsvirksomhet56). 
 
Der dere blander kjøtt fra storfe med kjøtt fra svin, sau, geit eller fjørfe, skal dere bare angi 

opprinnelsen på storfekjøttet, forutsatt at storfekjøttet er det dominerende kjøttslaget. For bedre 

forbrukerinformasjon kan dere også angi opprinnelsen til de andre kjøttslagene. 

 

 

4.2.6 Slik merker dere storfekjøtt fra utenfor EU 

 
Kjøtt fra dyr som er importert levende til EØS og der opplysninger om fødselssted og 
oppdrettssted mangler (bortsett fra siste oppdrettssted), skal merkes med:  
 

• «Importert levende til EØS» eller  

• «Importert levende fra (navn på tredjestat)»57 
 

                                                
55 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 31. 
56 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 27 tredje ledd. 
57 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 25 b. 
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Alt storfekjøtt som importeres til EU og der opplysninger som referansenummer, 
godkjenningsnummer, født i, oppdrettet i, slaktet i og nedskåret i, mangler, skal merkes med:  
 

• «Opprinnelse: utenfor EU» og  

• «Slaktet i: tredjestatens navn».58 
 

Kapittel 5: Definisjoner 

 
• «skrott»59: kroppen til et dyr etter slakting og slaktebehandling. Skrotten kan være hel, 

oppdelt i halve eller kvarte deler. 

• «kvernet kjøtt»60: utbeinet kjøtt som er kvernet til fragmenter og som inneholder mindre 

enn 1 % salt, og som hører inn under tolltariffens posisjonsnummer (synonymt med KN-

koder) 0201, 0202 og deler av 02061000 og 02062900    

• «nedskåret kjøtt»61: kjøtt som er skåret i terninger, skiver eller andre enkeltporsjoner 

som ikke krever ytterligere oppdeling innen det kjøpes av sluttforbrukeren som direkte 

kan ta det i bruk. Denne definisjonen omfatter ikke kvernet kjøtt og avskjær fra 

renskjæring. Nedskåret kjøtt kan f.eks. være strimlet kjøtt, fileter, biff, stek, koteletter. 

• «avskjær»62: små biter av kjøtt som omfattes av KN-kodene oppført i vedlegg XI til 

forordning (EU) nr. 1169/2011, som anses som egnet til konsum, og som utelukkende er 

produsert ved renskjæring ved utbeining av skrotter eller nedskjæring av kjøtt. Det kan 

f.eks. være «Ku II». 

• «avskjær fra renskjæring»63 små kjøttstykker egnet for konsum, utelukkende framstilt 

ved renskjæring etter utbeining av skrotter og/eller nedskjæring av kjøtt, 

• «tilberedt kjøtt»64: ferskt kjøtt, herunder kjøtt som er findelt, som er tilsatt næringsmidler, 

smaksingredienser eller tilsetningsstoffer, eller som har gjennomgått en foredling som 

ikke er tilstrekkelig til å endre den indre muskelfiberstrukturen i kjøttet og dermed fjerne 

de egenskapene som kjennetegner ferskt kjøtt, 

• «parti»65: kjøtt som omfattes av KN-kodene oppført i vedlegg XI til forordning (EU) nr. 

1169/2011, og som stammer fra én art, med eller uten bein, nedskåret eller kvernet, og 

som er blitt nedskåret, kvernet eller pakket under så godt som like forhold. Denne 

definisjonen gjelder for kjøtt fra svin, sau, geit og fjørfe. 

                                                
58 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EF) nr. 1760/2000 artikkel 
15. 
59 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1, jf. forordning (EF) nr. 
853/2004 vedlegg I nr. 1.9. 
60 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1, jf. forordning (EF) nr. 
853/2004 vedlegg I nr. 1.13. 
61 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EU) nr. 1760/2000 artikkel 
12 nr. 6. 
62 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/2013 artikkel 2 a. 
63 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. forordning (EU) nr. 1760/2000 artikkel 
12 nr. 5. 
64 Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse § 1, jf. forordning (EF) nr. 
853/2004 vedlegg I nr. 1.15. 
65 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1337/201 artikkel 2 b. 
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• «parti»66: alt kjøtt også utbeinet, for eksempel skrotter, kvarte skrotter eller kjøttstykker 

med ben, som er nedskåret, kvernet eller emballert sammen under helt like forhold. 

Denne definisjonen gjelder for kjøtt fra storfe. 

• «opprinnelsesstat»67: Med et næringsmiddels opprinnelsesstat menes i denne forordning 

et næringsmiddels opprinnelse som fastsatt i samsvar med artikkel 23–26 i forordning 

(EØF) nr. 2913/92. 

• «opphavssted»68: ethvert sted som det er angitt at et næringsmiddel kommer fra, og 

som ikke er «opprinnelsesstat» som fastsatt i samsvar med artikkel 23–26 i 

forordning (EØF) nr. 2913/92; navnet, firmaet eller adressen på etiketten til den 

driftsansvarlige for næringsmiddelforetaket utgjør ikke en angivelse av 

næringsmiddelets opprinnelsesstat eller opphavssted i henhold til denne forordning, 

Opphavssted er et sted som ikke er en opprinnelsesstat. Det kan være en region i en 

stat eller et område som helt eller delvis dekker flere land. 

• «sporbarhet»69: muligheten til å spore og følge et næringsmiddel, et fôr, et dyr bestemt til 

næringsmiddelproduksjon eller et stoff som er bestemt til eller kan forventes å bli tilsatt 

næringsmidler eller fôr, gjennom alle ledd i produksjon, bearbeiding og distribusjon, 

• «ferdigpakket næringsmiddel»70: en salgsenhet som i uendret tilstand er beregnet på 

salg til sluttforbruker og til storhusholdninger, og som består av et næringsmiddel samt 

emballasjen det er pakket inn i før det tilbys for salg, enten denne emballasjen dekker 

varen helt eller delvis, men likevel på en slik måte at innholdet ikke kan endres uten at 

emballasjen åpnes eller endres; «ferdigpakket næringsmiddel» omfatter ikke 

næringsmidler som pakkes på salgsstedet på anmodning fra kjøperen eller er 

ferdigpakket med sikte på umiddelbart salg. 

• «uforedlede produkter»71: næringsmidler som ikke har vært foredlet, herunder produkter 

som har blitt delt, partert, utskåret, oppskåret, utbeinet, hakket, flådd, kvernet, snittet, 

renset, renskåret, avskallet, malt, kjølt, fryst, dypfryst eller tint,  

• «foredlede produkter»72: næringsmidler som er et resultat av foredling av uforedlede 

produkter. Disse produktene kan inneholde ingredienser som er nødvendige for å 

framstille dem, eller som gir dem særlige egenskaper. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
66 Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 23 c. 
67 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 2 nr. 2 g. 
68 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1a, jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 2 nr. 2 g. 
69 Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket § 1, jf. forordning (EF) nr. 
178/2002 artikkel 3 nr. 15. 
70 Forskrift om matinformasjon til forbrukerne § 1, jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 artikkel 2 nr. 2 e. 
71 Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 2. 
72 Forskrift om næringsmiddelhygiene § 1, jf. forordning (EF) nr. 852/2004 artikkel 2. 
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Kapittel 6: Aktuelt regelverk 
 

 

• Forskrift 28. november 2014 nr. 1497 om matinformasjon til forbrukerne 

(matinformasjonsforskriften) § 1, jf. forordning (EU) nr. 1169/2011 om 

næringsmiddelopplysninger til forbrukere (matinformasjonsforordningen) og § 1 a, jf. 

forordning (EU) nr. 1337/2013 om angivelse av opprinnelsesstat eller opphavssted for 

ferskt, kjølt og fryst kjøtt av svin, sau, geit og fjørfe. 

 

• Forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt § 1, jf. 

forordning (EF) nr. 1760/2000 om opprettelse av et system for identifikasjon og 

registrering av storfe og merking av storfekjøtt og storfekjøttprodukter.  

 

I tillegg inneholder denne forskriften noen nasjonale bestemmelser. I hovedsak dreier 

det seg om krav som er gitt i forordning (EF) nr. 1825/2000, fordi forordningen ikke er en 

del av EØS-avtalen, er disse kravene er gitt på nasjonalt grunnlag for å gjøre de 

gjeldende i Norge.  

 

• Forskrift 15. desember 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle 

næringsmiddellovgivningen. 

 

 

6.2 Regelverk om sporbarhet som ikke berøres i denne veilederen 
 

 

• Forskrift 22. desember 2008 om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket 

(matlovsforskriften) § 1, jf. forordning (EF) nr. 178/2002 (matlovsforordningen). 

 

• Forskrift 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene 

(næringsmiddelhygieneforskriften) § 1 a, jf. forordning (EF) nr. 931/2011 om kravene til 

sporbarhet for næringsmidler av animalsk opprinnelse 

(næringsmiddelhygieneforordningen). 

 

• Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av 

animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) § 1, jf. forordning (EF) nr. 853/2004 

(animaliehygieneforordningen). 

 

• Forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig 

kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum 

(animaliekontrollforskriften) § 1, jf. forordning (EF) nr. 854/2004 

(animaliekontrollforordningen). 


