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Til  
Justervesenet  
Sendes kun per e-post 
postmottak@justervesenet.no    

  

            

09.02.2021 

 

Høringssvar - forskrift om krav til ferdigpakninger 

 

 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en landsdekkende interesseorganisasjon for den private 
kjøttbransjen i Norge. På vegne av våre medlemmer vil vi med dette gi et høringssvar til forslag til forskrift om 
krav til ferdigpakninger, siden bransjen er berørt av dette. 

Siden det er foreslått store omstruktureringer i forskrift om krav til ferdigpakninger, ber vi samtidig om at det 
klargjøres på hvilket tidspunkt nettovekt skal gjelde. Vi ber om at det presiseres i forskriften at kravene til 
ferdigpakning gjelder ved produksjonstidspunkt. Dette kan eksempelvis løses ved at §5 punkt 1. lyder: Et parti 
ferdigpakninger skal oppfylle følgende krav ved pakketidspunkt:… Dette vil klargjøre at deklarert nettovekt skal 
være oppfylt når produkter blir pakket, ikke ved produktets utløpsdato. 

Grunnen til at dette vil være en viktig presisering, er at kjøttbransjen pakker produkter som har et naturlig høyt 
innhold av vann. I tillegg er det stor variasjon mellom dyreslag, mellom enkeltdyr og mellom ulike stykningsdeler. 
For eksempel inneholder rå kyllingfilet iht. matvaretabellen 75 prosent vann. Væskeslipp er dermed en naturlig 
prosess ved lagring og væsken vil absorberes og bli liggende i forpakningen. Væsketapet vil naturlig øke om 
produktet utsettes for temperatursvingninger, eller eventuelt oppbevares over 4°C.  

Væskeslippet vil også øke utover produktets levetid. Det vil si at det må forventes høyere væskeslipp på et 
produkt som går mot utløpsdato, enn hva som oppleves ved et nylig pakket produkt.  

Væskeslipp er avhengig av mange faktorer (svingninger ved lagring / transport) som er utenfor produsentens 
kontroll, så å beregne væskeslipp er derfor ikke mulig. Væsken vil absorberes i padden som er vedlagt 
forpakningen og blir liggende igjen. Ved beregning av nettoinnhold ved senere tidspunkt enn produksjon bør det 
derfor tas høyde for væske i padden. 

På grunn av stor variasjon i væskeslipp, er det svært krevende for produsenter av kjøttprodukter å ta høyde for 
dette. 
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Vi har hørt med kjøttbransjen i Tyskland og Østerrike om hvordan nettovekt beregnes / fastsettes og har fått 
følgende svar: 

Tyskland - Bundesverband der Deutschen Felischwareindustrie e. V.: “liquids naturally occurring during storage 
(purge) in packaging of raw (fresh) red meat and poultry cuts sold in retail shops are considered in Germany as 
an integral part of these products and included in the net weight. The decisive factor is the time of packaging, 
information about the different losses of liquid during the offer cannot be calculated” 

Østerrike - Koordinationsbüro Fleischwirtschaft: “net weight in Austria is considered at the time of packaging. 
Drip losses do always occur during storage and are considered to be integral components of these products. Only 
unnaturally high losses would be investigated by the authorities” 

 

Vi ber derfor om at en lignende fortolking klargjøres i denne forskriften. 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

Christiane Hoffmann  
Fagsjef kvalitet og mattrygghet 

Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund 


