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Tomånedsrapport for slaktehygiene november - desember 2022

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

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg, førsteinspektør Glenn Terje 
Lien, førsteinspektør Anette Bjerkaas Gudmundsrud, seniorinspektør Arve Silkoset, førsteinspektør 
Sara Berger, førsteinspektør Ingrid Barsnes Laache, førsteinspektør Rune Morten Vestvold, 
førsteinspektør Sven Morten Westrum og førsteinspektør Julie Arnestad.

Inspeksjonen omfattet

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

Denne rapporten tilhører det løpende tilsynet ved Furuseth AS i november - desember 2021. Vi har 
ført tilsyn etter hygieneregelverket i slaktehallen og tilhørende lokaler. Regelverket dette omfatter 
er blant annet næringsmiddelhygieneforskriften, animaliehygieneforskriften og forskrift om offentlig 
kontroll - animalsk produksjon. Det skrives i denne perioden egne rapporter for det løpende tilsynet 
med SRM og biprodukter, dyretransport og fjøs.

Denne perioden har vært relativt rolig med slakting på en linje. Vi har hatt løpende kommunikasjon 
med slakteformann, driftsjef og kvalitetsleder og mindre avvik har blitt tatt opp fortløpende med 
slakteformann og håndtert raskt.

Aktuelle saker i perioden:

• Den 15.12.2022 gjennomførte vi revisjon revisjon med trikinprøvetaking. Revisjonen medførte et 
varsel om vedtak angående at dere må ha en internkontroll for uttak og kontroll av trikiner som 
samsvarer med praksis i slaktehall og på laboratoriet (se brev med ref: 2022/269196). Denne 
saken vil bli behandlet i eget brev.

• Sak med ref: 2022/239904. Gjelder vedtak om at dere må sikre at alle mage/tarmsett fra gris og 
småfe følger skrottene frem til post mortem kontroll. Vi har vært i samtale med kvalitetsleder i dag 
den 6. januar og nye større kurver til tarmsettene er bestilt. Denne saken vil bli behandlet i eget 
brev.
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I forbindelse med dette tilsynet har vi ikke funnet forhold som trenger videre oppfølging fra vår side.

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 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 2020-03-09 nr 720: Forskrift 9. mar. 2020 nr. 720 om offentlig kontroll - animalsk produksjon, 
forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 (forskrift om offentlig kontroll - animalsk produksjon, 
forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 ), jf Forordning (EU) 2015/1375

• FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle 
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler )

• FOR 2008-12-22 nr 1624: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av 
animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften )

• FOR 2008-12-22 nr 1622: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av 
offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum (animaliekontrollforskriften )

• FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene 
(næringsmiddelhygieneforskriften )

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".




