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Rapport etter revisjon med slaktehygiene småfe

Vi viser til revisjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 3. november 2022.

Revisjonen ble utført av seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg (revisjonsleder), seniorinspektør 
Eirin Merete Helland Hammersland (revisor) og førsteinspektør Sara Berger (revisor). Fungerende 
avdelingsleder slaktehall Arnfinn Wold og kvalitet- HMS leder Heidi Kjos var til stede under 
revisjonen.

Inspeksjonen omfattet

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

Oppsummering av revisjonen

Tema for revisjonen var slaktehygiene ved slakting av småfe. Vi hadde samtaler med kvalitetsleder 
og slakteformann. Vårt hovedinntrykk fra revisjonen var bra. Dere jobber systematisk og har stort 
fokus på slaktehygiene. Vi registrerte at dere har at fungerende system for avvikshåndtering der 
avvik blir registrert og fulgt opp.
Vi fant likevel avvik fra regelverket (se informasjon nedenfor). Da dette avviket gjelder både småfe og 
gris vil det bli fulgt opp i to-månedsrapporten for slaktehall. Se brev med ref:2022/239904.

Følgende ble kontrollert:

• Personlig hygiene: i orden.
• Renhold av utstyr: i orden
• Fareanalyse og kritiske styringspunkter: i orden
• Slakting småfe – tiltak ved uklipte slaktedyr: i orden
• Slakting rødt kjøtt - mage/tarmuttak: i orden.
• Slakting rødt kjøtt - reinskjæring av forurenset slakt: i orden
• Slaktehygiene: Under revisjonen ble det observert at ikke alle mage/tarmsett følger skrottene frem 
til post mortem kontroll. Dette skjer ved uttak når tarmsettet enten blir liggende på bordet eller faller 
på gulvet istedet for å skli ned i riktig tarmkasse.
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Konklusjon

Utover avviket som vil bli fulgt opp i to-månedsrapporten med ref: 2022/239904, har vi under denne 
revisjonen 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 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 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".




