
FURUSETH AS AVD SLAKTERI
Vardevegen 50
2072 DAL

Deres ref:  

Vår ref: 2022/268692  

Dato: 5. januar 2023  

Org.nr: 985399077

Månedsrapport for november og desember 2022 - etter tilsyn med 
dyretransportør
Denne rapporten gjelder det løpende tilsynet i perioden november og desember gjort i henhold til 
transportregelverket når slakteriet er transportør. For tilsyn i henhold til transportregelverket som 
gjelder den enkelte sjåfør kommer det egne rapporter i tillegg.

Vi viser til inspeksjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 1. november 2022 - 31. desember 
2022.

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

Inspeksjonen omfattet

• Dyretransportør, Godkjenningsnummer 10781

Helhetsinntrykk
Hovedfokuset for denne perioden har vært avvikshåndtering. Vi hadde møte med kvalitetsleder, 
avdelingsleder for transport og dyrevernsansvarlig den 12.12.2022. Tema for møte var gjennomgang 
av året 2022 for dyretransport, avvik og avvikshåndtering. Inntrykket fra møte var bra. Dere har fokus 
på forbedring og setter inn tiltak ved avvik.

Vi har hatt løpende tilsyn i denne perioden ved avlessing av dyrene på slakterifjøset i forbindelse 
med ante mortem kontrollen. Dyr som skader seg under transporten blir slaktet med en gang. Det er 
ikke funnet avvik i denne perioden som krever oppfølging.

Mottakskontroll
Det er krav til mottakskontroll som dere har fått veiledning om per e-post og i månedsrapporten for 
januar og februar 2022 (saksnummer 2022/047777). Det handler om at det er krav om at det er en 
person til stede ved levering av dyr med kompetansebevis i henhold til avlivingsforordningen, også 
utenfor ordinær arbeidstid. Vi venter på tilbakemelding fra dere på dette.

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

Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Sara Berger
Tlf: 22 40 00 00 / 22778536
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Se også vedlegg om rettigheter og regelverk.

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 dyrevelferdsloven § 30.

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 2012-02-08 nr 139: Forskrift 8. feb. 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr (forskrift om 
næringsmessig transport av dyr )

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".




