
FURUSETH AS AVD SLAKTERI
Vardevegen 50
2072 DAL

Deres ref:  

Vår ref: 2023/003542  

Dato: 11. januar 2023  

Org.nr: 985399077

Månedsrapport for november og desember - ABP og SRM
Denne rapporten gjelder det løpende tilsynet i slaktehallen, nødslakteriet, biproduktkjelleren og 
hengehallen hos Furuseth AS i perioden november og desember 2022. Mattilsynet har ført tilsyn i 
henhold til Animaliebiproduktforskriften og Forskrift om TSE.

Vi viser til inspeksjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 1. november 2022 - 30. desember 
2022.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Arve Silkoset, førsteinspektør Sara Berger og 
seniorinspektør Birgitte Sundt.

Inspeksjonen omfattet

• Furuseth AS, avd slakting, EFTA-nr. 106

Punktene vi har sett på i perioden er følgende;

• Klassifisering av animalske biprodukter og avledede produkter; i orden
• Allmenne hygieneregler; i orden
• Fjerning av SRM fra slakteskrottene; i orden
• Oppsamling og oppbevaring av SRM i slaktehall; i orden
• Merking av beholdere for oppbevaring av animalske biprodukter; i orden
• Tiltak for å hindre kryssforurensning; i orden
• Farging av SRM; i orden

Fokusområde i perioden har vært på generell hygiene og denne har vært tilfredstillende.

Konklusjon
I forbindelse med dette tilsynet har vi ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side.

Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Arve Silkoset
Tlf: 22 40 00 00 / 22778177
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Med hilsen

Ingeborg Sveinsdottir
seksjonssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Rettigheter og regelverk
Vår rett til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynets adgang til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak følger av matloven § 23

Rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Dere kan kreve å få vite hvilket regelverk som gjelder for dere og deres virksomhet, hvor dere finner regelverket 
og hvordan dette regelverket skal forstås. Dere har også rett til å få vite hvordan saken deres blir behandlet, og 
hvilke rettigheter dere har i den sammenheng. Veiledningsplikten vår følger av forvaltningsloven § 11.

Rett til å se saksdokumentene
Retten til partsinnsyn følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

• FOR 2016-09-14 nr 1064: Forskrift 14. sep. 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet 
på konsum (animaliebiproduktforskriften )

• FOR 2004-03-30 nr 595: Forskrift 30. mar. 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av 
overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (forskrift om TSE )

Elektronisk post til Mattilsynet
Elektronisk post sendes til postmottak@mattilsynet.no. Dersom innholdet i dokumentene er sensitivt/
taushetsbelagt, anbefaler vi bruk av eDialog. Informasjon om dette finner du på Mattilsynet.no under "Kontakt 
oss".




