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Innledning 
Formålet med søknadsveilederen er å gi utfyllende forklaringer til søknadsskjema utarbeidet for merkeordningen 
beskyttede betegnelser.  Kravene til merkeordningen er gitt i forskrift 5. juli 2002 nr 698 om beskyttelse av 
opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser og betegnelser for tradisjonelt særpreg på næringsmidler 
(forskrift om beskyttede betegnelser)1. Kravene som stilles til søknadens innhold er gitt i forskrift om beskyttede 
betegnelser § 9 for beskyttet opprinnelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse og § 12 for beskyttet 
tradisjonelt særpreg. For utfyllende forklaringer til forskrift om beskyttede betegnelser vises det til 
forskriftsveilederen 2. 
 
Forskrift om beskyttede betegnelser gjør det mulig å oppnå en lovmessig beskyttelse av produktbetegnelser på 
næringsmidler som har en spesiell geografisk opprinnelse, tradisjon eller særpreg. Følgende tre typer beskyttede 
betegnelser kan oppnås i henhold til denne forskriften: ”Beskyttet opprinnelsesbetegnelse”, ”Beskyttet geografisk 
betegnelse” og ”Beskyttet tradisjonelt særpreg”.  

  
 

1. Søknadsbehandling 
Matmerk er delegert myndighet til å behandle søknader frem til innstilling til Mattilsynet og avslå søknader om 
beskyttede betegnelser. Mattilsynet foretar den endelig godkjenningen av en søknad ved å vedta en 
produktforskrift. 
 
Ved Matmerks vurdering av søknader og høringsuttalelser vil det om nødvendig bli innhentet uttalelser fra andre 
sakkyndige.  
 
Dersom en søknad er mangelfull i henhold til vilkårene vil søker få en melding om dette, og samtidig bli gitt en 
tidsfrist til å rette på mangelen/manglene.  
 
For ytterligere informasjon om gangen i søknadsbehandlingen se kommentarene til § 15 om søknadsbehandling i 
forskriftsveilederen3. 

 
 

2. Hvem kan søke 
Enhver sammenslutning kan søke om beskyttelse av en opprinnelsesbetegnelse, geografisk betegnelse eller 
betegnelse for tradisjonelt særpreg. Med en sammenslutning menes enhver organisasjon av primærprodusenter 
og/eller bearbeidere som samarbeider om det samme næringsmidlet. En sammenslutning kan omfatte både 
konserner, aksjeselskaper, sameier og andre former for forpliktende samarbeid. Selskaper med begrenset ansvar 
slik som AS og BA (andelslag/samvirkelag) kan være en praktisk selskapsform i denne sammenhengen. 
Fortrinnsvis bør det delta primærprodusenter i sammenslutningen. Andre interessenter kan også delta.  
 
I spesielle tilfeller kan en fysisk person (en enkeltperson) eller en juridisk person som ikke er en sammenslutning 
(en virksomhet i selskapsform) søke om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelser, geografiske betegnelser eller 
betegnelser for tradisjonelt særpreg. Se forskriftsveilederens kommentarer til § 14 4.  
 
 

                                                      
1 http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20020705-0698.html 
2 http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
3 Forskriftsveilederen § 15 side 16, http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
4 Forskriftsveilederen § 14, side 15, http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20020705-0698.html
http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
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3. Søknadens innhold 
En søknad om beskyttelse av en produktbetegnelse skal i tillegg til opplysninger om søker (sammenslutningen) og 
hvilken type beskyttet betegnelse det søkes om, inneholde en produktspesifikasjon som omfatter de punkter som er 
listet opp i Forskrift om beskyttede betegnelser, henholdsvis § 9 for opprinnelsesbetegnelser og geografiske 
betegnelser og § 12 for betegnelser for tradisjonelt særpreg.  
 
Søknaden vil fastslå om vilkårene for beskyttelse er tilstede. Det er derfor i søkers interesse å fremlegge 
tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon om næringsmidlet ved innsending av søknaden. Det oppfordres til å ta 
kontakt med Matmerk for nærmere veiledning. 
 
De opplysninger om næringsmidlet som søker oppgir i søknaden vil danne grunnlaget for den produktforskriften 
som utarbeides for det aktuelle næringsmidlet. Produktforskriften vil også bli en referanse ved fremtidig tilsyn og 
verifikasjon.  
 
 
4. Søknad om beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse 
Søknader om beskyttet opprinnelsesbetegnelse og beskyttet geografisk betegnelse skal inneholde opplysninger i 
henhold til § 9 i Forskrift om beskyttede betegnelser samt nødvendig dokumentasjon til godtgjøring av disse 
opplysningene.  
 
Nedenfor kommenteres de enkelte punktene i søknadsskjemaet. 
 
Søknadens punkt 1: Næringsmidlets produktbetegnelse 
Den produktbetegnelsen som det søkes om beskyttelse av skal angis her. Det er denne som etter en eventuell 
godkjenning skal brukes som næringsmidlets varebetegnelse. Produktbetegnelsen skal inneholde et geografisk 
navn. Hardangereple og Fjellmandel fra Oppdal er eksempler på en slik produktbetegnelse.  
 
Kravet om at produktbetegnelsen skal inneholde et geografisk navn er ikke absolutt. Det er gitt unntak for at ”ikke-
geografiske” navn kan beskyttes som opprinnelsesbetegnelse dersom det kan godtgjøres at navnet tradisjonelt er 
forbundet med et bestemt område eller sted, jf forskriftens § 6. Eksempelvis kan dette gjelde for næringsmidler som 
har et spesielt omdømme som kan knyttes til et bestemt område eller sted. Et eksempel på dette er Skjenning som 
er kjent som et tradisjonelt festflatbrød fra Innherred i Trøndelag. 
 
Produktbetegnelser som ikke kan beskyttes: 
Enkelte produktbetegnelser kan imidlertid ikke oppnå en beskyttet opprinnelsesbetegnelse eller en beskyttet 
geografisk betegnelse.   
 
Dette gjelder for eksempel betegnelser som angir næringsmidlets art, eller betegnelser som kan forveksles med 
navnet på en plantesort eller dyrerase. Se forskriftsveilederens kommentarer til § 85. 
 
En betegnelse kan heller ikke beskyttes som opprinnelsesbetegnelse eller en geografisk betegnelse dersom det fra 
før finnes et varemerke eller fellesmerke som ligner eller er lik den omsøkte betegnelsen. Tilsvarende vil dette også 
gjelde for innarbeidede forretnings- eller varekjennetegn og for vernede firmaer, jf § 19 i forskrift om beskyttede 
betegnelser. Se forskriftsveilederen for utfyllende kommentarer 6. 
 
Søknadens punkt 2: Beskrivelse av næringsmidlet 
Søker skal her gi en nærmere beskrivelse av det aktuelle næringsmidlet, for eksempel hvilken type næringsmiddel 
det er (type melkeprodukt, type kjøttprodukt o.s.v.) og næringsmidlets viktigste karakteristika.    
 

                                                      
5 Forskriftsveilederen § 8 side 9,  http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
6 Forskriftsveilederen § 19 side 18, http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
 

http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
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Søker skal også liste opp de råvarer som er brukt i produksjonen av det aktuelle næringsmidlet og gi en nærmere 
beskrivelse av disse. Det skal angis hvor råvarene er produsert, bearbeidet og foredlet. 
 
De egenskaper som karakteriserer det aktuelle næringsmiddelet skal beskrives her. Dette kan for eksempel være 
næringsmidlets fysiske egenskaper slik som størrelse, form, farge, tekstur og lignende, eller næringsmidlets 
kjemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske (sensoriske) egenskaper.  
 
Det er vesentlig at det her gis nærmere opplysninger om de kvaliteter eller andre kjennetegn ved næringsmidlet 
som kan henføres til det definerte geografiske området. 
 
Søknadens punkt 3: Avgrensing av geografisk område  
Søker skal her angi hvilket geografisk område eller sted som skal avgrenses. Det er også ønskelig at dette 
avtegnes på et kart. I de tilfeller der det aktuelle geografiske området ikke følger kommune- eller fylkesgrenser eller 
andre godt kjente grenser skal det alltid følge et kart med søknaden.   
 
Søkes det om en beskyttet opprinnelsesbetegnelse må alle trinn i produksjonen, fra produksjon av råvarer til 
foredling til ferdig næringsmiddel (salgsvare), skje i det avgrensede området eller stedet som søker her angir.  
 
Søkes det om en beskyttet geografisk betegnelse er det tilstrekkelig at enten produksjonen av råvarer, 
bearbeidingen eller foredlingen av næringsmidlet skjer i det definerte geografiske området.  
 
Med produksjon forstås her produksjon av råvarer, d.v.s. primærproduksjon, mens bearbeiding er prosesser hvor 
råvarene bearbeides videre som for eksempel skrelling, kutting, slakting, nedskjæring eller varmebehandling, og 
foredling er den endelige prosesseringen til ferdig næringsmiddel. 
 
I de tilfeller der en enkeltperson (fysisk person) eller en virksomhet i selskapsform som ikke er en sammenslutning 
(juridisk person) søker om beskyttelse av opprinnelsesbetegnelse eller geografisk betegnelse, må det på dette 
punktet i søknaden angis hvordan det definerte geografiske området skiller seg fra omkringliggende områder. Jf  
§ 14 andre ledd i Forskrift om beskyttede betegnelser. 
 
I spesielle tilfeller kan et næringsmiddel oppnå en beskyttet opprinnelsesbetegnelse selv om råvarene kommer fra 
et større eller et annet område enn det området hvor videre bearbeiding og foredling skjer, se forskriftens § 6, 2. 
ledd 7. Hvor råvarene kommer fra skal oppgis i søknaden. 
 
Søknadens punkt 4: Opplysninger som bekrefter næringsmidlets opprinnelse  
Søker må dokumentere at næringsmidlet som frembys under betegnelsen kan spores fra omsetningsstedet tilbake 
til det geografiske området som produktbetegnelsen angir. Det skal finnes et system for sporing av næringsmidlet, 
råvarer, fôr eller andre innsatsfaktorer som i henhold til produktspesifikasjonen skal komme fra det avgrensede 
geografiske området. 
 
Søknadens punkt 5: Beskrivelse av produksjonsmetode 
De ulike trinn i produksjonsprosessen skal beskrives i søknaden. Det er viktig å få frem det særegne ved 
produksjonen av det aktuelle næringsmidlet. Dersom det er forskjeller mellom den tradisjonelle produksjonsmåten 
og nåværende produksjonsmetode skal også den tradisjonelle produksjonsmetoden beskrives.  
 
Hovedtrinnene i produksjonsprosessen vil framgå av utkastet til produktforskrift som sendes på høring.  
 
Spesielle krav vedrørende prosesser som emballering, kutting og/eller skjæring: 
Dersom det hevdes at emballering, kutting, skjæring og lignende må skje innenfor det avgrensede geografiske 
området, må dette begrunnes særskilt i søknaden. 
 
Slike begrensninger kan kun vedtas dersom det kan godtgjøres at dette er avgjørende for næringsmidlets kvalitet, 
sporbarhet og kontroll. 
                                                      
7 http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20020705-0698.html 

http://www.lovdata.no/for/sf/ld/ld-20020705-0698.html
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Søknadens punkt 6: Angivelse av faktorer som bekrefter tilknytning til området  
Et av de viktigste kriteriene for å oppnå en beskyttet betegnelse er at man kan dokumentere at det foreligger en 
sammenheng mellom næringsmidlet og det avgrensede geografiske området. Dette innebærer at man må 
dokumentere hvordan det geografiske miljøet påvirker ferdigvaren.  
 
Det må dokumenteres hvordan både naturbetingede og menneskelige faktorer påvirker ferdigvaren.  
Naturbetingede faktorer kan for eksempel være områdets klimatiske forhold, stedets jordsmonn og beiteforhold 
m.m. Med Menneskelige faktorer menes lokal kunnskap og ferdigheter knyttet til produksjon, dyrking, bearbeiding, 
foredling, pakking m.m.  
 
For en beskyttet geografisk betegnelse kan det være tilstrekkelig at næringsmidlet har et spesielt omdømme som 
kan knyttes til det definerte geografiske området. Her må det dokumenteres at forbruker forbinder næringsmidlet 
med stedet/området. Forbrukerundersøkelser eller relevant litteratur kan eventuelt bekrefte en slik tilknytning. 
 
Aktuell dokumentasjon kan være sensoriske tester, undersøkelser av jordsmonn og klima, uttalelser fra fagfolk 
hvordan klima og jordsmonn påvirker det aktuelle næringsmidlet, fotografier av geografiske områder, kart, gamle 
tekster og oppskrifter, historier og legender, hovedfagsoppgaver m.m. 
 
Søknadens punkt 7: Forslag til merking av næringsmidlet  
Det er produktbetegnelsen som søkes beskyttet som skal være næringsmidlets varebetegnelse.  
 
Søker skal her sette opp et forslag til hvordan næringsmidlet skal merkes i henhold til Forskrift om beskyttede 
betegnelser og annet gjeldende næringsmiddelregelverk. Et eksemplar av, eventuelt et utkast av, næringsmidlets 
emballasje skal legges ved søknaden.  
 
Den obligatoriske merkingen omfatter den beskyttede produktbetegnelsen, og øvrige krav til merking som er gitt i 
de generelle merkeforskriftene og eventuelt i særforskrifter dersom næringsmidlet er omfattet av en slik. Dersom 
produktbetegnelsen ikke er beskrivende for produktet, kan det for eksempel i henhold til merkeforskriften være 
nødvendig med en tilleggsbetegnelse i tilknytning til produktbetegnelsen.  
 
Næringsmidler som har fått beskyttet en produktbetegnelse i henhold til denne forskriften kan merkes med den 
aktuelle beskyttede betegnelsen i tekst for eksempel ”Beskyttet geografisk betegnelse”, og/eller den tilhørende 
logoen, jf forskriftens § 4. Både tekst og logo kan brukes på bokmål, nynorsk, nordsamisk og sørsamisk. Dersom 
man ønsker å bruke de nord- eller sørsamiske betegnelsene eller merkene, skal disse komme i tillegg til 
bokmålversjonen eller nynorskversjonen. Denne merkingen er imidlertid frivillig, men søker skal opplyse om eller på 
hvilken måte næringsmidlet er tenkt merket med disse.  
 
Matmerk har utarbeidet retningslinjer for bruken av logo og betegnelsene i tekst som skal følges.  
 
 

5. Søknad om beskyttet betegnelse for tradisjonelt særpreg 
Søknaden skal inneholde opplysninger i samsvar med § 12 i Forskrift om beskyttede betegnelser, samt nødvendig 
dokumentasjon til godtgjøring av disse opplysningene.  
 
For å få beskyttet en betegnelse for tradisjonelt særpreg stilles det krav både til næringsmidlet og til navnet. Se 
forskriftsveilederen for utfyllende kommentarer. 
 
Nedenfor kommenteres de enkelte punktene i søknadsskjemaet. 
 
Søknadens punkt 1: Næringsmidlets navn/produktbetegnelse  
Næringsmidlets navn må enten i seg selv være særpreget og tradisjonelt eller det må uttrykke næringsmidlets 
særpreg. Dersom man påberoper seg at navnet er særpreget og tradisjonelt må dette dokumenteres. Dette kan for 
eksempel være historiske dokumenter, gamle menyer, avisutklipp og lignende. 
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Produktbetegnelser som ikke kan beskyttes: 
Enkelte betegnelser kan ikke oppnå beskyttet betegnelse for tradisjonelt særpreg. Se nærmere kommentarene til  
§ 19 i Forskrift om beskyttede betegnelser 8.  
 
Bruk av produktbetegnelsen: 
Dersom en betegnelse for tradisjonelt særpreg blir godkjent er produktbetegnelsen forbeholdt næringsmidler som 
oppfyller vilkårene i den aktuelle produktforskriften. Dette gjelder imidlertid kun dersom: 
1. Sammenslutningen har anmodet om det i søknaden og  
2. det ikke fremkommer under søknadsbehandlingen at navnet (allerede) anvendes på lovlig måte, er anerkjent 

og av økonomisk betydning for lignende næringsmidler. 
 

Søknadens punkt 2: Beskrivelse av råvarer og produksjonsmetode 
Det skal gis en beskrivelse av råvarer og ingredienser. De ulike trinn i produksjonsprosessen skal også beskrives. 
Råvarer, ingredienser og/eller produksjonsprosess som har betydning for næringsmidlets særpreg skal beskrives 
nærmere. Beskrivelsen skal omfatte det som er dagens produksjonsprosess. Søknaden skal være kort og konsis 
uten beskrivelser av historisk praksis som ikke lenger er i bruk. 
 
Søknadens punkt 3: Beskrivelse av forhold for vurdering av tradisjonell karakter  
Forhold som er av betydning for å kunne vurdere næringsmidlets tradisjonelle karakter skal oppgis. Dette vil 
omfatte en nærmere beskrivelse av de tradisjonelle råvarene som er brukt, næringsmidlets tradisjonelle 
sammensetning eller den tradisjonelle produksjons- eller bearbeidingsformen.  
 
Søknadens punkt 4: Beskrivelse av næringsmidlets særpreg  
De av næringsmidlets egenskaper som er av betydning for næringsmidlets særpreg skal angis. Dette vil omfatte en 
beskrivelse av næringsmidlets viktigste fysiske, kjemiske, mikrobiologiske eller organoleptiske (sensoriske) 
egenskaper. 
 
Det må foretas en sammenligning med andre produkter i samme kategori og dokumentere at det omsøkte 
næringsmidlet er forskjellig fra andre produkter i kraft av sitt særpreg. 
 
Søknadens punkt 5: Minimumskrav og prosedyrer for produktkontroll  
De minimumskrav som stilles til næringsmidlet skal angis. Dette kan omfatte krav til spesielle trinn i 
produksjonsprosessen som for eksempel krav til startkultur, temperaturer og lagringsbetingelser, og krav til ferdig 
næringsmiddel som for eksempel vekt, størrelse, sensorisk - og bakteriologisk kvalitet.  
Det må også være fastlagt prosedyrer for slik produktkontroll. 
 
Søknadens punkt 6: Forslag til merking av næringsmidlet 
Se kommentarer til Søknadens punkt 7 på side 6 ovenfor. 

  
  

6. Søknad om godkjenning etter gjeldende produktforskrift 
Andre produsenter enn de opprinnelige søkerne kan søke om å få bruke en godkjent beskyttet betegnelse dersom 
næringsmidlet produseres i samsvar med en allerede vedtatt produktforskrift. Det er Matmerk som behandler 
søknader frem til innstilling til Mattilsynet, mens Mattilsynet er den instans som foretar endelig godkjenning av en 
søknad.  
 
 

                                                      
8 Forskriftsveilederen § 19 side 18, http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
 

http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
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7. Søknad om endring av produktforskrift 
Alle rettmessige brukere av en beskyttet betegnelse kan søke om å få endret en vedtatt produktforskrift, se 
kommentarene til § 16 i forskriftsveilederen9. 
 
 
8. Krav til dokumentasjon 
Kravet til dokumentasjon vil variere fra søknad til søknad, avhengig av de påstander som fremsettes i søknaden og 
hvilken type betegnelse det søkes om beskyttelse for. 
  
Opplysninger og påstander om for eksempel næringsmidlets spesielle egenskaper, opprinnelse, tilknytning til det 
aktuelle området eller den tradisjonelle produksjonsmetoden skal dokumenteres. Det er spesielt viktig at det 
forklares hvordan det geografiske miljøet påvirker sluttproduktet eller hvordan et næringsmiddels omdømme er 
knyttet til et definert geografisk område. 
 
Eksempel på dokumentasjon kan være kopi av eller referanser til forskningsrapporter, historiebøker, leksikon, 
gamle kokebøker eller lignende. Avisartikler, annonser, menyer, reklameplakater og bilder kan også brukes som 
dokumentasjon. Det bør alltid vedlegges kopier av de referansene som søker mener er viktig for behandlingen av 
søknaden. 
 
 
9. Kostnader ved søknad om beskyttede betegnelser 
For en søknad om beskyttet betegnelse skal det betales et gebyr på kr. 20.000,-. Samme gebyr er satt for de som 
søker om godkjenning etter en allerede gjeldende produktforskrift. Gebyret innkreves når søknad mottas. Beløpet 
skal betales til Matmerk.     
 
Ved søknad om endring av gjeldende produktforskrift og ved gjenopptagelse av søknad etter henleggelse, skal det 
betales et gebyr på kr 12.000,-. 
 
Kostnader som søker har i forbindelse med søknaden og søknadsprosessen, for eksempel ressurser som legges 
ned i søknadsprosessen eller kostnader ved å skaffe til veie tilfredsstillende dokumentasjon, må betales av søker 
selv. I den forbindelse gjøres det oppmerksom på at Innovasjon Norge disponerer midler over jordbruksavtalen som 
det kan søkes støtte fra.  
 
 
10. Innsending av søknad  
Søknader om beskyttede betegnelser skal sendes til: 

Matmerk 
Postboks 487 - Sentrum 
0105 Oslo 

Tlf:  24 14 83 00  
Faks:  24 14 83 13 
 
Tidspunkt for innkommet søknad er å anse som registreringstidspunkt. Dette gjelder selv om søknaden er 
mangelfull.  

 
 
 
 

                                                      
9 Forskriftsveilederen § 16 side 16, http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift 
 

http://www.beskyttedebetegnelser.no/seksjoner/lovogforskrift
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Mattilsynet, Felles Postmottak Postboks  383, 2381 Brumunddal 

Telefon: 23216800. Telefaks:23217001 
E-post: postmottak@mattilsynet.no 

 
Matmerk, Postboks 487 – Sentrum, 0105 Oslo 

Telefon: 24148300. Telefaks: 24148313 
E-post: post@matmerk.no 

mailto:postmottak@mattilsynet.no
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