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Dato: 22. desember 2022  

Org.nr: 985399077

Revisjonsrapport etter revisjon med trikinprøvetaking - Mattilsynet 
forhåndsvarsler vedtak om internkontroll
Mattilsynet skal regelmessig revidere Mattilsynets utpekte laboratorier for å sikre at de utfører sin 
oppgave i henhold til regelverket.

Vi viser til revisjonen hos FURUSETH AS AVD SLAKTERI 15. desember 2022.

Revisjonen ble utført av førsteinspektør Christine Donbæk, seniorinspektør Birgitte Sundt Granberg 
(revisjonsleder) og seniorinspektør Arve Silkoset.

Inspeksjonen omfattet

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

Denne rapporten inneholder en tilbakemelding om hva vi observerte under revisjonen. I tillegg varsler 
vi om at vi vurderer å gi dere pålegg om å oppdatere instrukser og rutiner slik de samsvarer med 
praktisk gjennomføring. 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 pålegget 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 27. desember 2022.

Etter 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

Et av fokusområdene for Mattilsynet i år er tilsyn med trikinlaboratorier på slakterier. Det er slakteriet 
som har overtatt ansvaret for trikinanalysen, og får dermed redusert kjøttkontrollgebyret. Hensikten 
med dette tilsynet er å kontrollere at slakteriet gjør denne analysen i henhold til kravene i regelverket. 
Vi fant avvik fra regelverket (se informasjon om hva vi vurderer å gi dere pålegg om nedenfor).

Følgende ble kontrollert:
• Krav til analysemetode og registrering: i orden
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• Forpliktelse til varsling, ringtesting og angi metode: i orden
• Prøvetaking og registrering: i orden
• Opplæring av ansatte og kurs: i orden
• Avviksregisrering og oppfølging: i orden
• Interkontroll: Under revisjonen kom det fram at det ikke var samsvar mellom internkontroll og 
praksis i uttak av prøver for trikiner ved positiv test. Se varsel nedenfor.

Vi vurderer å gi dere pålegg om internkontroll:
Pålegget vil medføre at driftsansvarlig må sikre at dere har en internkontroll for uttak og kontroll av 
trikiner som samsvarer med praksis i slaktehall og på laboratoriet og er i henhold til regelverket. Dette 
innebærer at dere må oppdatere rutinene for kasserte slakt slik at det stemmer med praksis.

Vedtaket vil bli fattet med hjemmel i internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens 
innhold jf. Internkontrollforskriften §4 Plikt til internkontroll.

Det er matloven § 23 som gir Mattilsynet hjemmel til å fatte vedtak når denne bestemmelsen er brutt.

Vi har observert:
Under revisjonen observerte vi at virksomhetens interne rutiner ikke samsvarte med praktisk 
gjennomføring i slaktehall.

Dette gjaldt følgende:
• Rutiner ved mistanke om trikiner. I prosessbeskrivelsen (SLA. 210.2 Trikiner), står det at; ved 
mistanke om trikiner skal aktuelle skrotter sperres og nye prøver tas. I praksis har vi observert at 
kasserte gris blir kastet fortløpende. Det blir derfor ikke mulig å ta nye prøver av disse.

Mattilsynet vurderer dette slik:
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningens kapittel II beskriver krav til 
internkontroll. §4 sier at virksomheten har plikt til å innføre og utøve internkontroll, og §5 sier at 
internkontrollen skal tilpasses virksomhetens art, aktivitet, risikoforhold og størrelse i et slikt omfang 
at kravene i næringsmiddellovgivningen overholdes.

For at en internkontroll skal fungere til sin hensikt, er det viktig at de skriftlige instruksene oppdateres 
og revideres slik at de samsvarer med den praktiske gjennomføringen av trikinuttak og -analyse.

Hensikten med internkontroll er at de beskriver hvordan kontroll med trikiner skal skje slik at 
dere sikrer trygg mat. Operatører må gjennomføre de ulike prosessene i slaktehallen i henhold 
til instruksen og driftsansvarlig/kvalitetsleder må sørge for at instruksen er oppdatert og blir fulgt. 
En oppdatert instruks med godt samsvar vil gjøre at kvalitetsleder har god oversikt over hvordan 
trikinuttak og analyse skjer i praksis og kan best vurdere risiko av farer og avvik. Dette er viktig for å 
sikre mattryggheten.

Våre observasjoner viser at det er avvik mellom det som står i virksomhetens internkontroll og 
hvordan trikinprøveuttak av kasserte slakt utføres i praksis. Vi varsler derfor vedtak for å sikre at dere 
følges deres egen internkontroll. I tillegg at dere gjennomfører jevnlige revideringer av rutinene slik at 
de til enhver tid samsvarer med praksis.
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Fristen for å oppfylle vedtaket vil bli satt til:

10. januar 2023

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 27. desember 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 2008-12-22 nr 1620: Forskrift 22. des. 2008 nr. 1620 om allmenne prinsipper og krav i 
næringsmiddelregelverket (matlovsforskriften )

• Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
• 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 )

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

Vi har funnet brudd på disse bestemmelsene:

• Internkontrollforskriften for næringsmidler § 5 Internkontrollens innhold

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 22. desember 
2022 med saksnummer 2022/269196 med uttalerett innen 27. desember 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

Pålegget vil medføre at 
driftsansvarlig må sikre at 
dere har en internkontroll for 
uttak og kontroll av trikiner 
som samsvarer med praksis i 
slaktehall og på laboratoriet og 
er i henhold til regelverket. Dette 
innebærer at dere må oppdatere 
rutinene for kasserte slakt slik at 
det stemmer med praksis.

10. januar 2023  

Sted:
Dato:

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