
Mattilsynet
Region Stor-Oslo

Saksbehandler: Birgitte Sundt Granberg
Tlf: 22 40 00 00 / 22778006
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

FURUSETH AS AVD SLAKTERI
Vardevegen 50
2072 DAL

Deres ref:  

Vår ref: 2022/024147  

Dato: 3. mars 2022  

Org.nr: 985399077

Revisjonsrapport

Vi viser til revisjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 9. februar 2022 - 11. februar 2022.

Revisjonen ble utført av førsteinspektør Sara Berger, førsteinspektør Ingrid Barsnes Laache,
seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg (revisjonsleder) og førsteinspektør Christine Donbæk.
Fungerende avdelingsleder slaktehall Arnfinn Wold og kvalitetsleder 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 storfe. Revisjonen ble utført over to dager med
befaring onsdag den 9. februar og intervjuer på teams fredag den 11. februar. Vi hadde samtaler med
kvalitetsleder og slakteformann. Vårt hovedinntrykk fra revisjonen var bra. Dere jobber systematisk
og har stort fokus på slaktehygiene. Det slaktes nå bare på en linje og dette medfører bedre
bemanning og bedre slaktehygiene fordi man nå unngår at en operatør utfører flere oppgaver langs
slaktelinja.
Under revisjonen fortalte dere at dere nå var blitt ISO sertifisert. Dette er en løpende og omfattende
prosess.

Vi registrerte at dere har et fungerende system for avvikshåndtering der eventuelle avvik blir registrert
og fulgt opp fortløpende.

Følgende ble kontrollert:

• Sporbarhet: i orden. Vi fikk presentert en sporingsøvelse under revisjonen.
• Fareanalyse og kritiske styringspunkter- implementereing av HACCP: i orden. Vi fikk tilsendt
en fareanalyse og flytskjema i forkant av revisjonen som ble presentert av kvalitetsleder under
revisjonen. Denne er i ferd med å bli omskrevet i forbindelse med ISO sertifisering.
• Slaktehygiene: i orden
• Mikrobiologi-prøving mot kriteriene: i orden
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Konklusjon

Mattilsynet har ved denne revisjonen ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller
varsel om vedtak.

Se også vedlagt informasjon om regelverk og rettigheter.

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:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23

Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen
Du har rett til å få veiledning om regelverket og saksbehandlingen. Dette betyr at du kan kreve å få vite hvilket
regelverk som gjelder, hvor du finner regelverket og hvordan dette regelverket skal forstås. Du har også rett
til å få vite hvordan saken din behandles og hvilke rettigheter du har i den sammenheng. Men vi kan ikke gi
konkrete råd om hvordan du skal oppfylle regelverket. Plikten til å veilede følger av forvaltningsloven § 11.

Du har rett til å se saksdokumentene
Du har også rett til å få innsyn i saksdokumentene. Innsynsretten følger av forvaltningsloven §§ 18 - 21.

Du må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken
Vi krever at du betaler et gebyr på 2495 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er
hjemlet i forskrift 3.mars 2020 nr 704 om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr,
plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd § 2, kontrollforordningens artikkel 79 nr 2 c, og forskrift 28. januar
2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 1994-05-25 nr 369: Instruks 25. mai 1994 nr. 369 for kjøttkontrollen (kjøttkontrollinstruks )
• FOR 1994-12-15 nr 1187: Forskrift 15. des. 1994 nr. 1187 om internkontroll for å oppfylle

næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften for næringsmidler )
• FOR 2016-09-14 nr 1064: Forskrift 14. sep. 2016 nr. 1064 om animalske biprodukter som ikke er beregnet

på konsum (animaliebiproduktforskriften )
• Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften )
• FOR 2010-07-09 nr 1131: Forskrift 9. jul. 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt

(forskrift om sporbarhet og merking av storfe )
• 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 )
• 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 )




