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Vi får folk til å velge norsk mat

Stiftelse etablert av Landbruks-og matdepartementet. 
Formål: styrke konkurransekraften til norske mat – og 

drikkeprodusenter

Virkemidler:

• Kvalitetssystem i landbruket (KSL)

• Nyt Norge, Spesialitet og Beskyttede betegnelser

• Informere om økologisk landbruk

• Lokalmatdatabasen (lokalmat.no)

• Markedstjenester

• Inn på Tunet



Nasjonale matskatter



”Beskyttede betegnelser har et stort 
potensial i forbindelse med utvikling 
av Norge som reisemål og matnasjon" 

Nasjonale må merkene bli aktivt brukt inn 
i synliggjeringa og marknadsføringa av 
Noreg som mat- og reiselivsdestinasjon



Beskyttede Betegnelser
Hva og hvorfor?

• Nasjonal, offentlig merkeordning 
for mat og drikke 

• Samme regelverk som i EU

• Sikrer en videreføring av norsk 
matkultur gjennom juridisk vern 
av produktnavn og 
produksjonsmåte

• Samarbeid om felles merkevare

• Knytter lokalmat og reiseliv 
sammen

• Matnasjonen Norge 2030



Gratulerer – Setersmør er BB nr 31!

Denne beskyttelsen kan oppnås for 
næringsmidler som har en tradisjonell 
karakter enten ved bruk av tradisjonelle 



31 beskyttede betegnelser
(ca 1400 i EU)

• Villsau fra Norskekysten (2010)
• Sider frå Hardanger (2009)
• Tørrfisk fra Lofoten (2007)
• Ringerikspotet fra Ringerike (2007)
• Gulløye fra Nord Norge (2007)
• Ishavsrøye Vesterålen (2007)
• Hardangereple (2006)
• Hardangerpærer (2006)
• Hardangermoreller (2006)
• Hardangerplommer (2006)
• Fjellmandel fra Oppdal (2006)
• Gamalost frå Vik (2006)
• Skjenning (2006)
• Rakfisk fra Valdres (2006)
• Eplejuice frå Hardanger (2005)
• Økologisk Tjukkmjølk 

fra Røros (2004)
• Ringerikserter fra Ringerike (2004)

• Setersmør (2019)
• Lyngenlam (2018)
• Målselvnepe fra Nord-Norge (2018)
• Pinnekjøtt fra Norge (2017)
• Skjørost fra Røros (2016)
• Telemarkplommer (2016)
• Telemarkmoreller (2016)
• Telemarksepler (2015)
• Fenalår fra Norge (2012)
• Festsodd fra Inn-Trøndelag (2012)
• Høgfjellslam fra

Nord-Gudbrandsdal (2012)
• Lofotlam (2012)
• Kurv frå Valdres (2011)
• Basturøkt kjøtt på 

Namdalsk vis (2010)





• Opprinnelige søkere

• Alle som oppfyller kravene i produktforskriften kan bruke en 
beskyttet betegnelse, forutsatt at de enten har blitt med i 
produsentsammenslutningen eller har søkt og blitt godkjent av til 
Mattilsynet  

Hvem kan bruke et beskyttet produktnavn?



Det jukses med mat og drikke!

10 000 tonn mat 
ble beslaglagt i 

2017.
2,17 mrd kr i 2018.

10% av verdens 
matvareproduksjon 
omfattet av svindel.

5-10% av det vi 
finner i 

dagligvarebutikker 
er svindel.





1,8 sekunder er avgjørende



Samme produktnavn 
- forskjellig identitet



Samarbeid
Kombinasjon av egne merker og en sterk felles  identitet  





Felles 
designelement



Mange produkter – en felles identitet



Designprofil for BB



Hva nå for dere?

• Tiden fram til kinning må dere 
bruke til å
• Informere medlemmene

• Lære medlemmene hva BB er

• Bestemme hvilken designprofil dere 
vil anbefale

• Trykke en liten brosjyre?

• Trykke klistrelapper? 

• Bli medlem på FB-grp Matmerk-laget 
(personlig)

• Bruke logoen/historien på egne 
nettsider

• Når seterdriften begynner:
• Medlemmene må fortelle 

historien sin. Synliggjøre BB

• Aktivere lokalmedia

• Inviteres til å delta på Matstreif i 
Oslo i september for å 
markedsføre/selge





Hva nå??
Merkebygging og administrasjon





Hva kreves for å oppnå en
beskyttet betegnelse?



Nasjonale matskatter



Fenalår fra 
Norge

Tørrfisk fra 
Lofoten

Fjellmandel fra 
Oppdal

Gulløye fra Nord-
Norge



Terroir: Produsentene må dokumentere hvordan effekten av summen 

av klima, jordsmonn/vannkvalitet, geografi og menneskelig kunnskap 

er for sluttproduktet.
ODUKTER I EU



Beskyttet geografisk betegnelse –
kravet om tilknytning

Alternativ 1: 

Beskrivelse av:

• Produktets egenskaper/kvalitet

• Dyrkings- eller produksjonsforhold

• Sammenhengen mellom produktets

egenskaper og det geografiske miljø

Alternativ 2:

• Dokumentere et sterkt omdømme knyttet til

det angjeldende geografiske området

Alle påstander må dokumenteres



Andre krav

• Det må som hovedregel være en
sammenslutning som står bak en
søknad om beskyttelse

• Dokumentasjon av produktets
historie og tradisjon i det
geografiske området



JURIDISK VERN

 Kopiering

 Etterligninger 

 Assosiasjoner til en beskyttet betegnelse



BB kan være et ledd i 
merkevarebyggingen

• Styrke produktets geografiske identitet

• Sikrer produktkvalitet gjennom produktforskrift

• Samarbeid

• Økte ressurser faglig og økonomisk

• Felles markedsføring/informasjon

• Distribusjon/salg

• Felles designelement? Font? Farge?

• Strategi, kort og lang sikt

• Riktig bruk av navn og logo



Produkter med en beskyttet 
betegnelse er interessante

BB produkter er et resultat av lange tradisjoner, høy 
kunnskap og råvarer dyrket under svært gunstige 
vekstbetingelser. 

• Forbruker er opptatt av produktets opprinnelse og 
historie

• Forbruker ønsker ekte vare 

• Offentlig garanti har større troverdighet

• Undersøkelser i EU viser at man kan ta ut en 
høyere pris

• Fungerer i parløp med produktets varemerke



Søknads- og godkjenningsprosess

• Etablere en produsentsammenslutning

• Bli enige om hva produktet skal være -
bl.a. 

• Krav til råvare og produksjonsmetode

• Navn

• Geografisk område

• Type beskyttelse

• Søke IN om penger til prosessen

• Dokumentere sammenheng mellom 
dyrkingsforhold og kvalitet, tradisjon, 
produksjonsmetode etc. 

Matmerk veileder i 
prosess fram mot 

søknad 

Nå er 
vi her



Kostnader

• kr 34.620,- pr søknad. 

• En søknad pr 
næringsmiddel

• Ressurser til å skaffe 
dokumentasjon til 
søknaden

• Ingen årlig avgift



Spørsmål?

Ta kontakt! 

Nina Hegdahl, mob. 92850959, nina.hegdahl@matmerk.no

Lars Haug, mob 993 01 572, lars.haug@matmerk.no

mailto:nina.hegdahl@matmerk.no
mailto:Lars.haug@matmerk.no


Samarbeidspartnere• Matmerk administrerer portalen

• Landbruks- og matdepartementet 
er hovedoppdragsgiver

• Utviklet og finansiert i samarbeid 
med dagligvare, Horeca og med 
offentlige midler

• Kvalitetssikring viktigst

• Gratis å registrere seg! 

LOGISTIKK



godkjente produsenter pr. fylke mai -19

NB! Kun produsenter med gyldig egenrevisjon (under 12 mnd)



Beskyttede betegnelser



Juridisk vern

Gulløye fra 
Nord-Norge 

Eplejuice frå
Hardanger 



Sider frå Hardanger





... søknads- og godkjenningsprosess

Offentlig høring, 
3 måneder

Behandling av

høringssvar

Innstilling til 

Mattilsynet 

Godkjenning Mattilsynet  -
produktforskrift vedtas av LMD

Søknad mottas og 
behandles av Matmerk

Produktforskrift utarbeides 
(i samarbeid med søker)

Vurdering internt 
i  Mattilsynet

Les mer om søknadsprosessen på http://www.beskyttedebetegnelser.no/for-produsenter/soknadsprosessen

2-3 år

http://www.beskyttedebetegnelser.no/for-produsenter/soknadsprosessen


Beskyttet opprinnelsesbetegnelse
Kreves en svært nær sammenheng mellom produktenes 
egenskaper/kvalitet og det geografiske produksjonsmiljøet.
Alle trinn i produksjonsprosessen må skje i det geografiske 
området. 

Beskyttet geografisk betegnelse
Sammenhengen mellom produktenes egenskaper/kvalitet og 

det geografiske produksjonsmiljøet må dokumenteres, men 
trenger ikke å være like sterk som for beskyttet 
opprinnelsesbetegnelse. Alle trinn i produksjonsprosessen 
trenger ikke å skje i det geografiske området.

Beskyttet tradisjonelt særpreg
Denne beskyttelsen kan oppnås for næringsmidler som har en 
tradisjonell karakter enten ved bruk av tradisjonelle råvarer 
eller tradisjonell produksjonsmåte. Kan produseres hvor som 
helst i Norge.



Beskyttede betegnelser -
formål 

• Gi større matmangfold og økt verdiskaping 
ved å stimulere til regional og lokal 
matproduksjon

• Gi forbrukeren pålitelig informasjon om 
produktets geografiske tilhørighet, 
tradisjon og særegne kvaliteter

«Beskyttede betegnelser har et 
stort potensial i forbindelse med 
utvikling av Norge som reisemål 
og matnasjon.» 




