
Justert utkast etter høring, forskrift om matinformasjon til 
forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 
 
Hjemmel: Fastsatt av XXXXXXXXXXXX (dato) med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om 
matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd, § 10 annet ledd og § 15, jf. 
delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790. 
 
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. XXXXXX (forordning (EU) nr. 1169/2001). 

 

Kapittel I. Gjennomføring i norsk rett av EØS-forpliktelser 

 

§ 1. Gjennomføring av forordning (EU) nr. 1169/2011 

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. XXXXXX (forordning (EU) nr. 1169/2011) om 
matinformasjon til forbrukerne gjelder som forskrift med de tilpasningene som følger av 
vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig. 

 

Kapittel II. Utfyllende nasjonale og særnorske bestemmelser om matinformasjon til 
forbrukerne 

 

§ 2. Språkkrav 

Matinformasjon som er obligatorisk etter bestemmelsene i denne forskriften skal være 
på norsk eller et språk som i stavemåten ligner på norsk, jf. § 1 jf. artikkel 15 i forordning 
(EU) nr. 1169/2011. 

§ 3. Krav til matinformasjon om varebetegnelse, opprinnelsesland  og sort for frisk frukt, bær, 
grønnsaker og poteter som er ferdigpakket eller ikke ferdigpakket 

Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter som ikke er ferdigpakket skal ledsages av 
opplysninger om varebetegnelse. 

Ferdigpakket frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter skal merkes med opplysninger om 
opprinnelsesland. Frisk frukt, bær, grønnsaker og poteter som ikke er ferdigpakket skal 
ledsages av opplysninger om opprinnelsesland. 

Ferdigpakkede epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær skal merkes med 
opplysninger om sort. Epler, pærer, plommer, kirsebær og jordbær som ikke er ferdigpakket 
skal ledsages av opplysninger om sort. 

§ 4. Krav til matinformasjon om genmodifiserte næringsmidler som er ferdigpakket eller ikke 
ferdigpakket 

Genmodifiserte næringsmidler, herunder tilsetningsstoffer og aromastoffer, skal i 
varebetegnelsen eller i tilknytning til den aktuelle ingrediensen, merkes med enten 
«genmodifisert» eller «produsert fra genmodifisert [navn på organismen]» når: 

1 1. næringsmidlet består av eller inneholder genmodifiserte organismer eller  

2 2. næringsmidlet er produsert fra, men ikke inneholder genmodifiserte organismer. 
Merkeplikten gjelder også for genmodifiserte næringsmidler, tilsetningsstoffer eller 
aromastoffer hvor DNA og protein som stammer fra genmodifiseringen, ikke kan påvises.  

Merkeplikt etter første ledd gjelder ikke: 



 1.ved utilsiktet eller teknisk uunngåelig tilstedeværelse av genmodifisert materiale i et 
produkt under 0,9 prosent eller 

  

2 2. produkter som er fremstilt ved hjelp av genmodifiserte organismer, men hvor 
sluttproduktet ikke inneholder materiale fra det opprinnelige genmodifiserte materialet, 
herunder genmodifiserte prosesshjelpemidler og næringsmidler som er behandlet med 
genmodifiserte prosesshjelpemidler. 

Genmodifiserte næringsmidler som ikke er ferdigpakket skal ledsages av 
opplysninger som bestemt i første og annet ledd. 

 

Kapittel III. Administrative bestemmelser 

§ 5. Tilsyn og vedtak 

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å 
oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet 
kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26. 

§ 6. Straff 

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold 
av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28. 

§ 7. Dispensasjon 

Mattilsynet kan i særskilte tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, 
forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen. 

 

Kapittel IV. Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser 

 

§ 8. Oppheving av andre forskrifter 

Følgende forskrifter oppheves: 

1. forskrift 21. desember 1993 nr. 1385 om merking mv av næringsmidler 
(merkeforskriften) og 

2. forskrift 21. desember 1993 nr. 1386 om deklarasjon av næringsinnhold 
(næringsdeklarasjonsforskriften). 

§ 9. Endringer i andre forskrifter 

1. I forskrift 17. februar 2010 nr. 187 om ernærings- og helsepåstander om 
næringsmidler gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningene i punktet om EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzt, legges 
forordning (EU) nr. 1169/2011 til som en endringsforordning av forordning (EF) nr. 
1924/2006. 

I § 1 om EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzt, legges forordning (EU) nr. 1169/2011 
til som en endringsforordning av forordning (EF) nr. 1924/2006. 

2. I forskrift 26. februar 2010 nr. 247 om tilsetting av vitaminer, mineraler og visse andre 
stoffer til næringsmidler gjøres følgende endringer: 



I EØS-henvisningene i punktet om EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzu, legges 
forordning (EU) nr. 1169/2011 til som en endringsforordning av forordning (EF) nr. 
1925/2006. 

I § 1 om EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 54zzzu, legges forordning (EU) nr. 1169/2011 
til som en endringsforordning av forordning (EF) nr. 1925/2006. 

3. I forskrift 20. mars 2001 nr. 504 om behandling av næringsmidler med ioniserende 
stråling gjøres følgende endringer: 

Ny § 10a skal lyde: 

§ 10a. Merking av bestrålte næringsmidler som er beregnet for omsetning til forbruker og 
storhusholdning 

Bestrålte næringsmidler som er beregnet for omsetning til forbruker og storhusholdning 
skal i tilknytning til varebetegnelsen merkes med betegnelsen «bestrålt» eller «behandlet 
med ioniserende stråling». 

For næringsmidler som inneholder bestrålte ingredienser, skal opplysningen i første 
ledd gis i tilknytning til den aktuelle ingrediens i ingredienslisten. 

For bestrålte næringsmidler som ved omsetning ikke er ferdigpakket, skal opplysningen 
i første ledd gis på skilt, oppslag e.l. ved salgsstedet. 

For næringsmidler som ved omsetning ikke er ferdigpakket og som inneholder bestrålte 
ingredienser, skal opplysningen i første ledd gis sammen med varebetegnelsen på den 
aktuelle ingrediens. Tredje ledd gjelder tilsvarende. 

Dersom en bestrålt ingrediens inngår i en sammensatt ingrediens, skal opplysningen 
gis selv om den sammensatte ingrediensen utgjør mindre enn 25% av det ferdige produkt. 

  

 

Ny § 10b skal lyde: 

§ 10b. Merking av bestrålte næringsmidler som ikke er beregnet for omsetning til forbruker 
og storhusholdning 

Bestrålte næringsmidler og bestrålte ingredienser som ikke er beregnet for omsetning 
til forbruker og storhusholdning skal merkes som bestemt i § 10a første ledd. I tillegg skal 
navn og adresse på bestrålingsanlegget eller dets registreringsnummer angis. 

Opplysninger om at bestråling har funnet sted skal dessuten alltid angis i de 
dokumenter som følger eller vedrører næringsmidlet eller ingrediensen. 

  

4. I forskrift 19. desember 2008 nr. 1618 om dypfryste næringsmidler gjøres følgende 
endringer: 

 
Nytt kapittel IIa. skal lyde: 
 
Kapittel IIa. Merking av dypfryste næringsmidler 
 
I det nye kapittel IIa skal ny § 5a lyde: 
 
§ 5a. Merking av dypfryste næringsmidler som er beregnet for omsetning til forbruker eller 
storhusholdning 
 



Dypfryste næringsmidler skal i tillegg til varebetegnelsen merkes «dypfryst». 

Dypfryste næringsmidler som i uendret stand er beregnet på omsetning til forbruker og 
storhusholdning, skal i tillegg til holdbarhetsdato merkes med anbefalt oppbevaringstid ved 
andre aktuelle oppbevaringstemperaturer. 

Dypfryste næringsmidler som omsettes til forbruker eller storhusholdning, skal merkes 
med «Bør ikke fryses på nytt etter opptining». 

Merkingen av dypfryste næringsmidler skal i tillegg inneholde en referanse som gjør 
det mulig å identifisere hvilken batch næringsmidlet er en del av. 
 
I det nye kapittel IIa skal ny § 5b lyde: 
 
§ 5b. Merking av dypfryste næringsmidler som ikke er beregnet for omsetning til forbruker 
eller storhusholdning 
 

Dypfryste næringsmidler som ikke er beregnet for omsetning til forbruker eller 
storhusholdning skal merkes med opplysninger om: 

a) varebetegnelse i tillegg til “dypfryst”, 

b) nettoinnhold, 

c) en referanse som gjør det mulig å identifisere hvilken batch næringsmidlet er en del 
av og 

d) navnet eller forretningsnavnet og adressen til produsenten eller pakkeren av 
næringsmidlet eller en virksomhet etablert innen EØS som omsetter næringsmidlet. 

Opplysningene i første ledd skal angis på pakningen, containeren eller innpakningen 
eller på en etikett på disse. 

§ 10. Ikrafttredelse 

§ 1, § 5, § 6 og § 7 trer i kraft straks. 

§ 2, § 3, § 4, § 8 og § 9 trer i kraft 13. desember 2014. 

 
Forordninger 

 

For å gjøre det lettere å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, 
gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av 
forskriften. 
 

EØS-tilpasset versjon av forordning (EU) nr. 1169/2011 

Nedenfor gjengis til informasjon en uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 
1169/2011. Endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med 
vedlegg II kapittel XII nr. XXXXX er innarbeidet nedenfor. 

 

► B Forordning (EU) nr. 1169/2011 

 

► EØS-tilpasning som følge av EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. XXXXX 

 



Til Lovdata: Her legges forordningsteksten i html-kodet versjon inn. Filen heter: EØS-
tilpasset uoffisiell norsk oversettelse, 32011R1169. 

 

 

Forordninger i pdf 

 

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 1169/2011. 

 

Forordning (EU) nr. 1169/2011 

 

Trykk her for å lese norsk oversettelse av forordningen: 

 


