
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
Næringsdeklarasjon – unntak for små mengder matvarer 
Se matinformasjonsforordningen vedlegg V pkt. 19 

 
Hovedregelen er at de aller fleste ferdigpakkede næringsmidler skal merkes med 
næringsdeklarasjon fra 13. desember 2016. Det er gitt noen unntak for kravet om 
næringsdeklarasjon for visse kategorier næringsmidler, jf. artikkel 16, artikkel 29 og vedlegg V pkt. 
1 – 19. Se også Veileder næringsdeklarasjon pkt. 2.1.3. 
 
Ett av unntakene står i matinformasjonsforordningen vedlegg V pkt. 19. «Næringsmidler, herunder 
håndverksmessig framstilte næringsmidler, som produsenter av små mengder varer leverer direkte 
til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som leverer direkte til sluttforbrukeren.» 
 
Dette medfører at et produkt ikke omfattes av kravet om næringsdeklarasjon dersom produsenten 
bare produserer små mengder av matvaren, som han leverer direkte til sluttforbruker. De små 
mengdene kan også leveres til lokale detaljforretninger som igjen selger til sluttforbruker.  
 

 Små mengder varer 
Virksomheter som bare leverer til sluttforbruker eller til lokal detaljforretning som igjen leverer 
direkte til sluttforbrukeren, kan ofte ansees som produsenter av små mengder varer. Men også 
andre virksomheter kan produsere små mengder av visse varer. Det må foretas en konkret 
vurdering i det enkelte tilfellet. Flere faktorer kan inngå i vurderingen - om produksjonen er av 
mindre omfang, hvilke type produkt som produseres og virksomhetens størrelse. Ved 
håndverksmessig produksjonen vil mengden naturlig bli begrenset. Produsenter som 
produserer på en håndverksmessig måte vil ofte ikke ha kapasitet til å levere større mengder.  
 
Det er ikke hensiktsmessig å definere «små mengder varer» som et bestemt antall kilo fordi det 
er stor variasjon i vekt mellom forskjellige produkter, f.eks. spekeskinke og urter. 
 

 Levering direkte til sluttforbruker eller til lokale detaljforretninger  
Produsenten av de små mengdene varer skal levere disse dirkete til sluttforbruker eller til 
lokale detaljforretninger. Varene kan selges til lokale detaljforretninger i samme fylke eller 
innenfor en maksimal avstand på ca.100 km. Dersom det naturlige salgsområdet går ut over 
disse grensene, kan også et noe større område ansees som lokalt. Det er i denne 
sammenheng viktig å bruke fleksibiliteten når det vurderes hva som kan være et naturlig 
salgsområde. Størrelsen på et naturlig salgsområde kan være forskjellig i ulike deler av landet.  
 

 

 

http://www.mattilsynet.no/om_mattilsynet/gjeldende_regelverk/veiledere/veiledning_om_matinformasjonsforskriftens_krav_til_naeringsdeklarasjon.20422/binary/Veiledning%20om%20matinformasjonsforskriftens%20krav%20til%20n%C3%A6ringsdeklarasjon


 

 

 Unntaket gjelder alle ferdigpakkede næringsmidler, herunder håndverksmessig fremstilte 
næringsmidler som omsettes ferdigpakket 
Dette unntaket gjelder alle ferdigpakkede næringsmidler produsert i små mengder, som blir 
levert direkte til sluttforbrukeren eller til lokale detaljforretninger som igjen leverer direkte til 
sluttforbrukeren. Det er framhevet særlig i lovteksten at unntaket omfatter håndverksmessig 
framstilte næringsmidler. Håndverksmessig framstilte næringsmidler er små mengder 
næringsmidler som, ikke er industrielt fremstilte. Dette er ofte produkter som er lite 
standardiserte og der sammensetningen kan variere, følgelig vil det være vanskelig å sette opp 
en næringsdeklarasjon. Produksjon etter tradisjonelle metoder benevnes gjerne som 
håndverksmessig produksjon, men håndverksmessige produkter kan også være annen type 
produksjon. Mange lokalmatprodusenter vil kunne få unntak. 
 

  
Les mer:  

Forskrift om matinformasjon til forbrukerne: https://lovdata.no/forskrift/2014-11-28-1497 

Mattilsynet – næringsdeklarasjon: 
http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/merking_av_mat/generelle_krav_til_merking_av_mat/nye_
krav_til_naeringsdeklarasjonen.20419 
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