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Satsningsområder for Mattilsynet til Statsbudsjettet 2024 - Innspill fra NITOs 

medlemmer i Mattilsynet.  

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon, er Norges største organisasjon for 

ingeniører og teknologer med over 100.000 medlemmer. Våre medlemmer arbeider i alle 

sektorer i samfunnet, deriblant innen Mattilsynet. 

NITO har følgende innspill til større satsningsområder for Mattilsynet til budsjettet 2024: 
I Regjeringens forslag til prioriteringer til budsjett 2023 pekes det blant annet på disse områdene som  
de viktigste: 
 
• Trygg mat - arbeidet med trygg mat må tilpasses nye trender og endret risikobilde 
• Drikkevann - særlig oppfølging av ledningsnett og reservevannforsyning 
• Bærekraftig utvikling av verdikjedene på mat 
• Digitalisering - effektiv brukerdialog og effektiv offentlig kontroll 
 
Beredskap og hendelser:  
Videreutvikling av Mattilsynets beredskapsarbeid er meget viktig for å håndtere stadig flere og mer  
komplekse hendelser. Sykdomssituasjonen i akvakulturnæringen er svært alvorlig og på landdyrsiden  
ser vi stadige utbrudd, nå sist av Newcasle disease og fugleinfluensa hos fugl. Mattilsynet er  
personellmessig kritisk underbemannet innenfor disse områdene, og vi vil med dagens ressurser ikke  
kunne håndtere langvarige utbrudd eller flere parallelle utbrudd. De mange hendelsene fører til stor  
slitasje på involverte medarbeidere og at andre kjerneoppgaver i Mattilsynets samfunnsoppdrag må  
nedprioriteres.  
 
Trygg mat:  
Mattilsynet trenger forbedret kapasitet og kompetanse for å henge med i den kunnskapsdrevne  
utviklingen innen matproduksjonssystemer. Driverne er bærekraft, klimaendringer, økt verdiskapning  
og innovasjon. Bærekraft må håndteres gjennomgående i hele verdikjeden. Både planter, dyr og fisk  
representerer i denne sammenheng råvarer for matproduksjon. Friske planter, friske dyr, frisk fisk og  
et etisk og velferdsmessig forsvarlig hold av produksjonsdyr og fisk er en forutsetning for bærekraftig  
produksjon.  
 
Regelverksutvikling, brukerrettet veiledning og digitalisering:  
Det er viktig å sette søkelys på behovet for å sikre nok ressurser og kompetanse til Mattilsynet for å  
ivareta Mattilsynets ansvar om å føre tilsyn og kontroll med at regelverket for mattrygghet, slik at  
dette blir etterlevd i hele matproduksjonskjeden. Regelverksarbeidet i forbindelse med EUs Farm to  
Fork som del av Green Deal, vil også kreve ressurser av Mattilsynet. 
 
Trygt drikkevann:  
Mattilsynets mål er å sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann. Spesielt viktig er det å merke  
seg at til budsjettet 2023 setter regjeringen området «drikkevann» høyt. Norsk Vann og bransjen er, i  
likhet med Mattilsynet, bekymret for manglende kapasitet i Mattilsynet, herunder hovedkontoret, til  
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å kunne ivareta sine oppgaver med forvaltning av drikkevann tilfredsstillende. Fra  
bransjeorganisasjonene pekes det også på behovet for en kraftig forbedring av den digitaliserte  
rapporteringen. Når det gjelder digitalisering er dette også ett av de prioriterte områdene fra  
Regjeringen.  
 
Akvakultur og sjømat:  
Norge er en av verdens største eksportører av sjømat. Totalt eksporterte Norge 3,1 millioner tonn  
sjømat til en verdi av 120,8 milliarder kroner i fjor. Sett vekk i fra petroleumsnæringen, er dette den  
største fremtidige inntektskilden til Norge.  
 
En økende befolkning i verden gjør at behovet for mat vil bli større, og det er viktig at havressursene  
utnyttes og forvaltes på en best mulig måte slik at mest mulig av det vi tar opp av havet kan benyttes  
til menneskemat. I tillegg er havbruksnæringen er av stor betydning for norsk matproduksjon og  
verdiskaping. Vi erfarer at regjeringen vil legge til rette for videre vekst for å skape flere  
arbeidsplasser, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Dette må skje på en  
forutsigbar, kontrollert og bærekraftig måte. Mattilsynet har en viktig rolle i forvaltningen av  
sjømatressursen gjennom å ivareta EØS forpliktelsene og opprettholde markedsadgangen. Per i dag  
har Mattilsynet betydelig ressursmangel på forvaltningen for å ivareta sin rolle med hensyn på  
ressursforvaltingen på sjømatområde. 
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