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Org.nr: 985399077

Revisjonssrapport - Mattilsynet forhåndsvarsler to vedtak

Vi viser til revisjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI

24. mai 2022.

Revisjonen ble utført av seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg (revisjonsleder) og seniorinspektør 
Eirin Merete Helland Hammersland (revisor). Kvalitetsleder Heidi Kjos og fungerende avdelingsleder 
slaktehall Arnfinn Wold var til stede under revisjonen.

Inspeksjonen omfattet

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

Dette brevet inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under revisjonen. I tillegg varsler vi 
om at vi vurderer å gi dere pålegg om at dere må sørge for at mage/tarmsett følger grisen frem til 
post mortem kontroll, samt at dere må ha gode rutiner ved opplæring som sikrer at alle aktuelle og 
gjeldende rutiner blir fulgt.
Vi sender dette varselet fordi dere skal få anledning til å gi en uttalelse før vi avgjør om det skal fattes 
et enkeltvedtak.

Frist for å gi uttalelse:

Dersom dere er uenige i påleggene som vi varsler eller har andre merknader til dette brevet, ber vi 
om at dere gir tilbakemelding til oss så raskt som mulig, og senest innen 8. juli 2022. Etter den denne 
datoen vil vi vurdere eventuelle tilbakemeldinger som dere kommer med, og avgjøre om vi skal gi det 
pålegget som vi varsler om i dette brevet.

Oppsummering av revisjonen

Tema for denne revisjonen omfattet først og fremst slakteriets deres etterlevelse av krav i regelverket 
som gjelder slaktehygiene, inkludert mikrobiologiske kriterier, fareanalyse og kritiske styringspunkter, 
samt sporbarhet og internkontroll. Vi hadde samtaler med kvalitetsleder og avdelingsleder i 
slaktehall. Vårt hovedinntrykk fra revisjonen var bra. Dere jobber systematisk og har stort fokus på 
slaktehygiene. Vi registrerte at dere har et fungerende system for avvikshåndtering der eventuelle 
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avvik blir registrert og fulgt opp fortløpende. Dere er i gang med å lage et digitalt opplæringskurs for 
nyansatte som vil tas i bruk i løpet av sommeren.
Vi fant likevel avvik fra regelverket (se informasjon om hva vi vurderer å gi dere pålegg om nedenfor).

Følgende ble kontrollert:

• Fareanalyse og kritiske styringspunkter- implementereing av HACCP: i orden.
Vi har fått tilsendt en oppdatert fareanalyse og flytskjema. Denne ble presentert av kvalitetsleder 
under revisjonen.
• Mikrobiologi-prøving mot kriteriene: i orden.
• Sporbarhet: i orden
• Slaktehygiene: Under revisjonen ble det oppdaget at mage/tarmsett fra gris ikke alltid følger grisen 
frem til post mortem kontroll. Se varsel om vedtak nedenfor.
• Internkontroll: Under revisjonen ble det observert at nyanansatte ble overlatt til seg selv for tidlig. Se 
varsel om vedtak nedenfor.

Vi har sett det nødvendig å varsle disse vedtakene:

Varsel om vedtak om pålegg
Dere må sikre at alle mage/tarmsett fra gris følger grisen frem til post mortem kontroll.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i animaliehygieneforskriften § 1 jfr vedlegg III, avsnitt I Kjøtt fra 
tamme hov- og klovdyr punkt 13.

Vi har observert:
Under revisjonen ble det observert at ikke alle mage/tarmsett følger grisen 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.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Inntil post mortem undersøkelsen er gjennomført skal alle deler av et slaktet dyr kunne identifiseres 
som tilhørende til en bestemt skrott (jf.animaliehygieneforskriften § 1 jfr vedlegg III, avsnitt I, kapittel 
IV Slaktehygiene, punkt 13). Dette er viktig fordi det kan være sykdomsforandringer i mage/tarmsettet 
som kan være avgjørende for bedømmelse av hele slaktet. Dessuten skal mage/tarmsettet kasseres 
dersom skrotten blir erklært uegnet til konsum.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår 
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

15. juli 2022

Varsel om vedtak om pålegg
For å ha god hygienepraksis må dere sikre at nyansatte ikke jobber alene før de kan og følger 
rutinene for aktuell arbeidsposisjon. Dette innebærer at dere må ha gode rutiner for opplæring og 
setter av tilstrekkelig tid til dette. Dette for å sikre overholdelse av næringsmiddellovgivingens krav.
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Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens 
innhold jf Forordning (EU) 853/2004 vedl III, avsn I, kap IV Slaktehygiene

Vi har observert:
Under revisjonen ble det observert tre nyansatte vikarer. Disse ble noe av tiden fulgt opp av diverse 
operatører på linja, men det ble også observert at de sto alene uten at de hadde fått tilstrekkelig 
opplæring i gjeldende rutiner. Dette medførte blant annet at lever fra gris flere ganger ble hengt opp 
på feil organkrok og dermed kom i kontakt med beholder for mage og tarm.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Operatørene fulgte ikke rutinen for sin arbeidsposisjon. Dette medførte dårlig slaktehygiene fordi 
organene som blir hengt feil blir forurenset fra utstyr langs slaktelinja. (se revisjonsrapport med varsel 
om vedtak vår ref: 2021/244909) og tilbakemelding på tiltak i forbindelse med denne saken.
Mattilsynet vurderer at regelbruddet kan sette mattryggheten i fare. For å sikre at driften foregår 
innenfor regelverkets krav, må dere gjennomføre tiltak innen en bestemt frist.

Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

15. juli 2022

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.

Vedlegg:
Rettigheter og regelverk
Uttalelse til varsel om vedtak
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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.

Deres rett til å gi uttalelse til varsel innen uttalefristen
Dere kan uttale dere om varslede vedtak inkludert gjennomføringsfrist. Uttalefristen er 8. juli 2022. Nærmere 
informasjon om uttaleretten finnes i vedlagt skjema for uttalelse. Vi vil vurdere eventuelle uttalelser før vi avgjør 
om vi skal fatte vedtak som varslet.

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

Dere må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken
Vi krever at dere betaler et gebyr på 2495 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken.
Krav om gebyr er hjemlet i forskrift om offentlig kontroll på matområdet av 03.03.2020 nr. 704 § 2, jf. 
kontrollforordningen (EU) 2017/625 art. 79 nr. 2 bokstav c og forskrift om gebyr i matforvaltningen av 
28.01.2004 nr. 221 § 15a.

Vi har vurdert aktiviteten etter dette regelverket

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

• FOR 2010-07-09 nr 1131: Forskrift 09. jul. 2010 nr. 1131 om merking av storfekjøtt og offentlig kontroll og 
sanksjonering av brudd på reglene om identifikasjon og registrering mv. av storfe (forskrift om merking av 
storfekjøtt og offentlig kontroll og sanksjonering av brudd på reglene om identifikasjon og registrering mv. av 
storfe )

• Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften )
• 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 )

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold
• Animaliehygieneforskriften § 1, forordning (EF) nr. 853/2004 vedlegg III, avsnitt I, kapittel IV Slaktehygiene

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".
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UTTALELSE TIL VARSEL OM VEDTAK

Det vises til varsel om vedtak fra Mattilsynet, Avdeling Romerike gitt i rapport datert 24. juni 2022 
med saksnummer 2022/105093 med uttalerett innen 8. juli 2022.

Uttalelse fra: FURUSETH AS AVD SLAKTERI

Uttalelse

Her gis tilføyelser og bemerkninger som har betydning for saken / beskrivelse av tiltak som er utført / 
skal utføres.

 Eventuelt ytterligere opplysninger, som for eksempel kopi av utfylt avviksskjema, gis i vedlegg.

Varslet vedtak Vedtaket skal 
oppfylles innen

Uttalelse

Dere må sikre at alle mage/
tarmsett fra gris følger grisen 
frem til post mortem kontroll.

15. juli 2022  

For å ha god hygienepraksis 
må dere sikre at nyansatte 
ikke jobber alene før de 
kan og følger rutinene for 
aktuell arbeidsposisjon. Dette 
innebærer at dere må ha gode 
rutiner for opplæring og setter 
av tilstrekkelig tid til dette. Dette 
for å sikre overholdelse av 
næringsmiddellovgivingens krav.

15. juli 2022  

Sted:
Dato:

....................................................................
Ansvarlig for virksomheten
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