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Mattilsynets nasjonale tilsynsprosjekter
Et tilsynsprosjekt er et tidsavgrenset prosjekt hvor virksomhetenes etterlevelse av
regelverket innen en bransje eller et fagtema kontrolleres. Tilsynet er koordinert tidsog innholdsmessig. Mattilsynet får inn nyttig informasjon om tilstanden på området
gjennom tilsynsprosjektene. Det gis opplæring til inspektørene om gjennomføring av
tilsynet og eventuell virkemiddelbruk. Tilsynet i et prosjekt kan være både
inspeksjoner, revisjoner og prøvetaking.
Et tilsynsprosjekt kan bruke ulike virkemidler for å stimulere virksomhetene til
etterlevelse av regelverket. Dette kan for eksempel være gjennom
informasjonsarbeid og samarbeid med bransjeorganisasjoner og andre
myndigheter.
Prosjektene kan gjelde for hele eller deler av landet, og involvere alle eller de fleste
av Mattilsynets regioner.
De nasjonale tilsynsprosjektene styres av Mattilsynets hovedkontor. Planleggingen
og gjennomføringen av prosjektene er som hovedregel delegert til en region med
regiondirektøren som prosjektansvarlig. Regiondirektøren utpeker en prosjektleder
som oppretter en prosjektgruppe. Prosjektgruppen har det daglige ansvaret for
gjennomføring av prosjektet.

Organisering av nasjonale tilsynsprosjekter i Mattilsynet
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Kapittel 1:

Sammendrag

I villfiskmottak oppstår det animalske biprodukter hvis fiskeprodukter eller restråstoff
ikke lenger beregnes til mat. Da blir dette næringsmiddelavfall og animalske
biprodukter. I det øyeblikk et materiale blir definert som et animalsk biprodukt, kan
det ikke oppgraderes til humant konsum igjen. Beslutningen er irreversibel.
Biproduktregelverket er grunnleggende hygieneregler for å sikre folke- og dyrehelse
ved håndtering av animalske biprodukter. Etterlevelse av regelverket sikrer at
biproduktene håndteres på en hensiktsmessig trygg og miljømessig måte til riktig
bruk (dyrefôr, gjødsel, energiformål, mv.).
Biprodukter kategoriseres i 1-, 2- og 3-materiale ut fra risiko for dyre- og folkehelse.
Kategori 1-materiale har høyest risiko og går normalt til forbrenning. Kategori 2materiale kan ikke brukes til fôr til matproduserende dyr eller kjæledyr. Det meste av
biproduktene som oppstår i villfiksmottak er kategori 3-materiale med lavest risiko,
og kan normalt brukes til fôr til alle dyr etter videre bearbeiding.
Virksomheter der animalske biprodukter oppstår har en plikt til å samle inn,
kategorisere, identifisere og transportere materialet som oppstår, uten unødig
opphold. Virksomheten må ha kontroll på egen håndtering av biprodukter under
produksjon, slik at materialet ikke utgjør en kilde til forurensing av næringsmidler og
miljø. Det er avgjørende å ha kontroll på hva de ulike materialene faktisk inneholder,
og sørge for at det gis informasjon om dette til neste ledd i verdikjeden ved bruk av
handelsdokument.
I 2013 avdekket Mattilsynet flere og vesentlige avvik i etterlevelse av biproduktregelverket i villfisknæringen i Vesterålen. Her samarbeidet Mattilsynet med
Fylkesmannen i Nordland, blant annet ved kontaktmøter med villfisknæringen i
Vesterålen og Lofoten. Erfaringene herfra er bakgrunnen for at nasjonalt
tilsynsprosjekt animalske biprodukter villfisk ble foreslått i 2013 og besluttet
gjennomført i 2015.
Hovedmålet med tilsynsprosjektet var å kontrollere om relevante krav i
biproduktregelverket etterleves i villfiskmottak. Det skulle gjennomføres tilsyn i
landbaserte virksomheter som mottar sløyd eller usløyd villfisk for
næringsmiddelproduksjon (hvitfisk og pelagisk) – der biprodukter oppstår.
Prosjektet skulle bidra til å sikre riktig håndtering av animalske biprodukter i
næringen, og styrke biproduktkompetansen både i næringen og i Mattilsynet.
Prosjektgruppen utarbeidet en felles liste med 10 kravpunkt som skulle kontrolleres
ved tilsynsbesøk. Punktene som skulle undersøkes var først og fremst forhold som
sikrer at animalske biprodukter blir riktig håndtert i forhold til innsamling,
kategorisering, identifisering, oppbevaring, lagring og sporbarhet. I tillegg skulle det
også kontrolleres om internkontrollsystemet kunne vise til hvor animalske
biprodukter oppstår og hvilken kategori de er. Bruk av handelsdokument var også et
punkt som skulle kontrolleres.
Det ble totalt gjennomført 118 tilsyn i 116 virksomheter i perioden 1. februar - 30.
oktober 2015. Resultatene fra tilsynene viser at det i 98 (83 %) av tilsynene ble
varslet ett eller flere vedtak om pålegg. Antallet varsler i ett tilsyn varierte fra 1 til 6.
I 42 (36 %) av tilsynene ble det gitt påpekning av plikt (veiledet om regelverket). Det
ble ikke fattet hastevedtak i noen av tilsynene.
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Det ble til sammen registrert 359 avvik, som fordelte seg over alle de 10
kravpunktene som ble kontrollert. Kravpunktet som skilte seg ut med flest registrerte
avvik var internkontroll (81), etterfulgt av identifisering (55), kategori 2-materiale
(46), kategori 1-materiale (43) og handelsdokument (40).
Det ble observert flest avvik under kravpunktet internkontroll. Avvikene gikk ut på
mangelfull dokumentasjon i internkontrollsystemet på hvor de animalske
biproduktene oppstår, vurdering av kategori og hvordan de skal håndteres. Vi så en
tendens til at kravpunktet ble brukt som sekkepost ved tilsynet, dvs. at deler av avvik
her også omhandlet andre kravpunkt. Identifisering og handelsdokument er to
viktige kravpunkt der det også ble observert mange avvik. Mangelfull merking av
utstyr til oppbevaring av biprodukter, og manglende utstedelse av handelsdokument
var avvik som gikk igjen.
Avvik på kravpunktene om kategori 1- og 2-materiale, dreide seg om mangelfull
vurdering av hva de forskjellige kategoriene er, og plan for håndtering om slikt
materiale skulle oppstå. Det ble påpekt plikt (veiledet) når det ble observert avvik på
disse kravpunktene. At det ble observert mange avvik her, tyder på at mange
villfiskmottak ikke var forberedt på å håndtere kategori 1- og 2-materiale.
Mange av avvikene som ble avdekket, viser at det svikter på de generelle pliktene
virksomhetene har til håndtering av animalske biprodukter. Kartlegging av hvor
animalske biprodukter kan oppstå i virksomheten og riktig kategorisering og
identifisering er avgjørende for den videre håndteringen og sporbarheten. Svikt i
disse punktene vil kunne føre til at uriktige opplysninger blir gitt ved forsendelse av
biproduktene. Dette kan få konsekvenser for senere bruk i verdikjeden, som utrygt
fôr og gjødsel i matkjeden, og gi dyrevelferdsmessige konsekvenser.
Næringen og Mattilsynet har fått et betydelig løft i biproduktkompetansen og
regelverkforståelse. Virksomhetene som ble inspisert, har blitt bevisstgjort sitt
ansvar for riktig håndtering av animalske biprodukter under disse tilsynene.
Næringen er ikke i mål når det gjelder regelverksetterlevelse. Mattilsynet forventer at
avvikene som er avdekket i prosjektet følges opp, og at biproduktregelverket
etterleves. Villfisknæringen har alle forutsetninger for å kunne etterleve og oppfylle
alle krav i biproduktregelverket.
Mattilsynet vil fortsette å styrke biprodukttilsynet i villfiskmottak som en naturlig del
av sjømattilsynet. Dette kan gjøres ved å legge opp til forenklet veiledning og tilsyn
på biproduktområdet. Erfaringene fra tilsynsprosjektet har også overføringsverdi til
videre kontroll med fiskeslakterier og prioritert tilsyn med landdyrslakterier i 2016.
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Kapittel 2:

Bakgrunn og gjennomføring

Bakgrunn
Biproduktregelverket er grunnleggende hygieneregler for å sikre folkehelse- og
dyrehelse ved håndtering av animalske biprodukter som ikke er beregnet for
konsum (mat). Biproduktregelverket gjelder i villfiskmottak der animalske biprodukter
oppstår. Men virksomheter som allerede er godkjent for næringsmidler skal ikke
godkjennes dobbelt.
I villfiskmottak oppstår det animalske biprodukter hvis fiskeprodukter eller restråstoff
ikke lenger beregnes til mat. Da blir dette næringsmiddelavfall og animalske
biprodukter. I det øyeblikk et materiale blir definert som et animalsk biprodukt, kan
det ikke oppgraderes til humant konsum igjen. Beslutningen er irreversibel.
Virksomheten plikter å samle inn, identifisere og transportere animalske biprodukter
som oppstår i virksomheten uten unødig opphold. Formålet er å hindre at det
oppstår risiko for folke- og dyrehelsen.
Næringsmiddelhygieneregelverket har krav til at virksomheten også skal følge
biprodukt- og miljøregelverkets krav til håndtering av animalske biprodukter (EØSregelverk). Virksomheten skal håndtere animalske biprodukter på en hygienisk og
miljøvennlig måte, uten å forurense næringsmidler eller det ytre miljø.
Virksomhetens internkontrollsystem for næringsmidler skal omfatte en skriftlig
oversikt over hvor animalske biprodukter oppstår og hvilken kategori de er.
I 2013 avdekket Mattilsynet flere og vesentlige avvik i etterlevelse av biproduktregelverket i villfisknæringen i Vesterålen, spesielt innen hvitfisk. Her samarbeidet
distriktskontoret (før siste omorganisering) svært godt med Fylkesmannen i
Nordland, blant annet ved kontaktmøter med villfisknæringen i Vesterålen og
Lofoten. Erfaringene herfra er bakgrunnen for at nasjonalt tilsynsprosjekt animalske
biprodukter villfisk ble foreslått i 2013 og besluttet gjennomført i 2015.
Før 2015 prioriterte Mattilsynet biprodukttilsyn med akvakulturnæringen. Vi
gjennomførte «Koordinert tilsyn fiskebiprodukter (fra akvakultur)» i 2009 og 2010.
Fra 2010 til 2012 fulgte vi opp håndtering av animalske biprodukter som en del av
tilsynet med virksomheter som eksporterer sjømat til Russland. Dette var
hovedsakelig fiskeslakterier og – tilvirkingsanlegg for oppdrettsfisk, og delvis
pelagisk industri.
I 2013 var næringsmiddelavfall og håndtering av animalske biprodukter ett av 15
kravpunkt i det nasjonale tilsynsprosjektet «Hvitfisk 2013».
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Målsetninger
Prosjektets hovedmål var å kontrollere etterlevelse av relevante krav i gjeldende
regelverk for animalske biprodukter av villfisk som ikke er beregnet på konsum. Det
skulle gjennomføres tilsyn av landbaserte virksomheter som mottar sløyd eller
usløyd villfisk for næringsmiddelproduksjon (hvitfisk og pelagisk) – der biprodukter
oppstår. Prosjektet skulle sikre riktig håndtering av biprodukter i næringen, og styrke
biproduktkompetansen i Mattilsynet.
Prosjektet hadde også som målsetting å bidra til å redusere risiko i næringen for:
 kontaminering av næringsmidler
 forbudte fôrmidler i fôr
 forurensing av ytre miljø.
Villfisknæringen har alle forutsetninger for å kunne etterleve og oppfylle alle krav i
biproduktregelverket. Vi har mange eksempler på at næringer finner regionale og
nasjonale løsninger på utfordringer med håndtering og logistikk for animalske
biprodukter. Dette vil på sikt bidra til at virksomheter og næringer blir mer
konkurransedyktige som leverandører av sjømat og av animalske biprodukter til fôr,
gjødsel, energi m.m. Mattilsynets rolle var å bidra med et godt og enhetlig tilsyn.

Effektmål og resultatmål:
Ved gjennomføring av prosjektet ble målsetninger definert som effektmål og
resultatmål. Effektmålene beskriver måloppnåelse (hensikten med prosjektet), mens
resultatmålene beskriver konkrete handlinger/gjøremål.

2.3.1.




2.3.2.








Effektmål (hva er hensikten med prosjektet):
Øke Mattilsynets tilsynskompetanse og sikre mer enhetlig tilsyn og
virkemiddelbruk
Styrke biproduktkompetansen i Mattilsynet
Sikre riktig håndtering av animalske biprodukter i villfisknæringen, ved å
bidra til bedre forståelse av gjeldende regelverk

Resultatmål (konkrete målsetninger):
Utarbeide kravpunktmal og øvrig tilsynsmateriell
Sikre informasjon til tilsynsprosjektets målgruppe i forkant av prosjektet,
gjennom utarbeiding og distribuering av informasjonsskriv
Avholde opplæring for Mattilsynets inspektører
Gjennomføre tilsyn med 100 % av tilsynsobjektene innenfor valgt omfang
Synliggjøre tilsynskampanjen gjennom aktivt bruk av intranett og dialog med
bransjeorganisasjoner
Skrive sluttrapport og komme med forslag til forbedringer av tilsynet med
håndtering av animalske biprodukter i villfisknæringen
God positiv og konstruktiv dialog med næringen
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Prosjektorganisering






Prosjekteier:
Hovedkontoret (HK) ved tilsynsdirektør Kristina Landsverk (til feb. 2015)
Avdelingsdirektør Fisk og sjømat Elisabeth Wilmann (fra feb. 2015)
Styringsgruppe:
Styrings- og dialogmøtet (SDM) / Strategisk lederforum (SLF)
Prosjektansvarlig:
Regiondirektør Harry Pedersen, Region Nord (RN)
Prosjektleder:
Inger Johanne Haabet, RN, avdeling Salten
Prosjektgruppe:
Trygve Helle, HK, seksjon sjømat
Frank Berglund, RN
Boy-Asle Markussen, RN avdeling Midtre-Hålogaland
Andrè Stener Kalstad, RN
Hilde Merete Johansen, RN avdeling Troms og Svalbard
Harald Martin Eilertsen, RN (til feb.2015)
Charlotte Tokle Schytte, RN (fra des. 2015)

Referansegruppe, intern:
Anne Nesbakken, RN avdeling Troms og Svalbard
Erik Sandnæs Holmen, Region Sør og Vest (RSV), Avdeling Sør-Rogaland
Inger Mette Hogstad, Region Midt (RM), avdeling Nordmøre og Romsdal
Referansegruppe, ekstern:
Sjømat Norge: Gunn H: Knutsen, Jan Roger Knudsen, Rita Karlsen, Magnus Strand
Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL): Jurgen Mainert
Fiskekjøpernes Forening (Fifor): Ann-Kristin Kvalsvik
Norges Pelsdyralslag: Hans Åge Kulbotten
Fylkesmannen i Nordland: Anette Pettersen
Miljødirektoratet : Egil Strøm

Lovgrunnlaget
I prosjektet ble det ført tilsyn etter følgende regelverk:
 Forskrift av 22. desember 2008 nr. 1623 om næringsmiddelhygiene
(næringsmiddelhygieneforskriften) jf. forordning (EF) nr.852/2004, Vedlegg II,
kapittel VI Næringsmiddelavfall (ett kravpunkt)


Forskrift av 15. desember 1994 om internkontroll for å oppfylle
næringsmiddellovgivningen (internkontrollforskriften), § 4 (ett kravpunkt)



Forskrift av 27. oktober 2007 nr. 1254 om animalske biprodukter som ikke er
beregnet på konsum jf. forordning (EU) 1774/2002 (8 kravpunkt)

Tilsynet i prosjektet ble ført etter gjeldende biproduktforskrift som innfører forordning
(EU) 1774/2002 i norsk rett. Vi var beredt til å gå over til EUs nye
biproduktregelverk, forordningene (EU) 1069/2009 og 142/2011 hvis det ble innført i
prosjektperioden. Det nye biproduktregelverket ventes innført i Norge første halvår
2016.
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Målgruppe
Prosjektet hadde som mål å gjennomføre tilsyn hos 100 % av på forhånd utvalgte
virksomheter. Mattilsynets regioner skulle selv plukke ut virksomheter som skulle få
tilsyn i prosjektet. Innsatsen skulle rettes mot landbaserte virksomheter som mottar
sløyd eller usløyd villfisk for næringsmiddelproduksjon (hvitfisk og pelagisk) – der
biprodukter oppstår. Virksomheter der mindre mengder biprodukter oppstår kunne
utelukkes. Det vil si der det landes sløyd fisk, og/eller sløyd hodekappet fisk som
videre blir håndtert på en slik måte at det ikke oppstår vesentlige mengder
biprodukter. Virksomhetene skulle som minimum ha produksjonsformene
«Fiskerivarer mottak» eller «Bearbeiding – ferske fiskerivarer».
Totalt 157 virksomheter ble valgt ut til å få tilsyn i prosjektet, fordelt på 4 av
Mattilsynets 5 regioner.

Gjennomføring
Tilsynsprosjektet ble gjennomført i form av inspeksjoner i perioden 1. februar til 30.
oktober 2015.
Det ble utarbeidet en kravpunktmal (sjekkliste) med 10 obligatoriske kravpunkt
(kontrollpunkt) som skulle sjekkes under hvert tilsyn. Med kravpunkt menes her krav
i regelverket knyttet opp mot virksomhetens håndtering av animalske biprodukter.
Kravpunktene var:
1. Næringsmiddelavfall
2. Internkontroll
3. Kategori 1-materiale
4. Kategori 2-materiale
5. Kategori 3-materiale
6. Identifisering
7. Kjøretøy og beholdere
8. Handelsdokumenter
9. Registre
10. Oppbevaring av dokumenter
Kravpunktenes nummerering var ikke et utrykk for Mattilsynets prioritering.
Nummereringen tok utgangspunkt i regelverk hvor bestemmelsen om kravpunktet
står. Kravpunkt 1 og 2 er hjemlet i henholdsvis næringsmiddelhygieneregelverket og
internkontrollforskriften, og resten i biproduktregelverket. Føringen fra ledelsen var
blant annet at kravpunkt 3 og 4 om kategori 1- og 2-materiale ikke skulle være de
viktigste i tilsynsprosjektet. Her skulle Mattilsynet kun påpeke plikt og veilede, når vi
observerte avvik.
Det ble i tillegg utarbeidet en omfattende retningslinje for gjennomføring av tilsyn i
prosjektet. I retningslinjen ble det utdypet hva som skulle tillegges vekt på de ulike
kravpunktene.
Det ble arrangert en felles opplæring med aktuelt tilsynspersonell, hvor kravpunkt og
retningslinje ble gjennomgått. Bakgrunnen for dette var å legge til rette for enhetlige
vurderinger i alle deler av landet.
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Det ble lagt vekt på at målgruppen for tilsyn i prosjektet skulle informeres om
prosjektet i forkant av tilsyn. Dette ble løst ved oppstartsmøte med bransjen,
prøvetilsyn, kontaktmøte med pelsdyrnæringen, og ved i forkant å sende ut skriftlig
forhåndsinformasjon om prosjektet fra Mattilsynet. En prosjektveileder ble gjort
tilgjengelig fra mattilsynet.no. Veilederen ble også sendt ut til bransjeforeninger for
videre distribusjon til medlemsbedrifter.
Virksomheten skulle som hovedregel få melding om tidspunkt for inspeksjon en til to
dager før inspeksjon. Dette for å sikre at ressurspersonell var tilstede under
gjennomføringen av tilsynsbesøket.
Underveis i prosjektet tok vi opp flere tema som trengte videre tolkning og
oppfølging





Hygieneavvik skal beskrives i handelsdokument for animalske biprodukter
Animalske biprodukter ved rensing av spillvann/prosessvann
Presiseringer – dumping
Presiseringer - frossenblokk kategori 3-materiale

Temaene diskuterte vi først med inspektørene som var involvert, før
prosjektgruppen avklarte prosjektets faglige innstilling. Så reviderte vi retningslinje
for tilsyn og veileder til næringen etter behov, og kommuniserte dette i
beslutningslinjen i mattilsynet og til næringen via internett. Retningslinjen ble
revidert tre ganger og veilederen to ganger i prosjektperioden.
Samarbeidet med Fylkesmannen
Biproduktregelverket forutsetter samarbeid mellom sektormyndigheter for animalske
biprodukter og miljø. Fylkesmannen i Nordland og Miljødirektoratet har deltatt i
prosjektets eksterne referansegruppe.
Dumping av animalske biprodukter fra villfiskmottak er ikke tillatt etter regelverk for
verken næringsmidler, biprodukter eller miljø. Miljøkrav til rensing av spillvann fra
næringsmiddelproduksjonen medfører at det oppstår animalske biprodukter av
kategori 2-materiale i de fleste villfiskmottak. Mattilsynet ville derfor sikre tilstrekkelig
koordinering med Fylkesmannen for tilsynet i prosjektet.
I tilsynsprosjektet la vi opp til at villfiskmottak med renseanlegg for spillvann skulle
registreres ved egen attributt i mattilsynets tilsynssystem (MATS). Dette for å lette
videre rapportering til Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Fôrtrygghet og dyrevelferd
Forhold som angår fôrtrygghet og dyrevelferd når det er levert bedervede
biprodukter til fôr, inngikk ikke i tilsynsprosjektet. Regionen måtte selv vurdere
videre forvaltningsmessig oppfølging av dette.
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Virkemiddelbruk
Kjernen i Mattilsynets tilsynsarbeid er å kontrollere etterlevelse av regelverket, og
reagere dersom det avdekkes brudd på dette. Mattilsynet har en rekke virkemidler til
disposisjon for å sikre regelverksetterlevelse.
Mattilsynet har som målsetting å være tydelig i sin bruk av virkemidler når
regelbrudd avdekkes. Det er også viktig at Mattilsynet har en enhetlig bruk av
virkemidler. Mattilsynet har derfor utarbeidet en retningslinje for virkemiddelbruk ved
tilsyn.
Mattilsynet skal ha en aktiv virkemiddelbruk, og ikke vegre seg for å varsle og fatte
vedtak. Ved valg av virkemiddelbruk skal det tas hensyn til type regelverksbrudd og
tidligere erfaring med virksomheten.
Mattilsynet skal ikke reagere strengere enn det vi mener er nødvendig for at reglene
skal bli fulgt. Nedenfor følger en beskrivelse av de vanligste virkemidlene Mattilsynet
benytter:


Påpekning av plikt
Påpekning av plikt er rettslig sett å anse som en veiledning om regelverket, men
fungerer i praksis også som en advarsel til tilsynsobjektet. For at påpekning av
plikt skal kunne benyttes må tre vilkår være til stede: Førstegangsovertredelse,
bagatellmessig forhold, klart og entydig regelverkskrav.



Vedtak
Hovedregelen ved avvik er at det fattes vedtak. Et vedtak skal som hovedregel
forhåndsvarsles (varsel om vedtak). Det betyr at virksomheten får informasjon
om at vedtak vil bli fattet og gis mulighet til å uttale seg om forholdet innen en
gitt frist. Ved å fatte et vedtak setter Mattilsynet som myndighet krav til
(pålegger) at virksomheten innretter seg etter regelverket og utbedrer
forholdene.



Hastevedtak
Hastevedtak er det samme som vedtak uten forhåndsvarsel. Hastevedtak skal
fattes i de tilfellene der tiltak må iverksettes umiddelbart. Med andre ord hvor det
kan være tale om akutte forhold som krever øyeblikkelig handling.
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Kapittel 3:

Resultater

Gjennomførte tilsyn per region
Totalt ble det i prosjektet utført 118 tilsyn i 116 villfiskmottak.
Det ble utført tilsyn i fire av Mattilsynets fem regioner. Regionene i Mattilsynet har
ikke lik fordeling av antall aktuelle virksomheter, derfor var det ikke like mange tilsyn
som ble gjennomført i hver region.
Se oversikt over antall gjennomførte tilsyn per region i diagram 1.
Liste over alle virksomheter som har hatt tilsynsbesøk i prosjektet, finnes i vedlegget
til denne rapporten
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Bruk av virkemidler og «påpekning av plikt»
Mattilsynet avdekket mange avvik og ga mange reaksjoner.
I 20 av de gjennomførte tilsynene ble det ikke gitt reaksjoner i form av virkemiddelet
«varsel om vedtak». I 11 av disse ble det heller ikke gitt påpekning av plikt.
Det ble gitt forhåndsvarsel om vedtak i 98 av de 118 utførte tilsynene, noe som
tilsvarer 83 %.
I 42 av de gjennomførte tilsynene ble det gitt påpekning av plikt, dette tilsvarer 36 %.
Det ble ikke fattet hastevedtak i prosjektet.
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Andel varsel om vedtak per tilsyn
83 % av tilsynene førte til ett eller flere varsel om vedtak. Antallet varsler i ett tilsyn
varierte fra 1 til 6.

I 31 % av tilsynene ble det gitt ett varsel om vedtak, i 21 % to varsel om vedtak og
21 % tre varsel om vedtak (19 %).
I 17% av de gjennomførte tilsynene ble det ikke brukt virkemiddel i form av varslet
vedtak.
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Antall avvik per kravpunkt
Punktene som skulle undersøkes var først og fremst forhold som sikrer at de
animalske biproduktene blir riktig håndtert i forhold til kategorisering, identifisering,
oppbevaring, lagring og registrering. I tillegg skulle det også kontrolleres om
virksomhetens internkontrollsystem kunne vise til hvor animalske biprodukter
oppstår og hvilken kategori de er. Bruk av handelsdokument var også et punkt som
skulle kontrolleres.

Avvikene som ble avdekket fordeler seg over alle kravpunktene, der kravpunktet om
internkontroll skiller seg negativt ut.
Det ble totalt registrert 359 avvik, og disse fordeler seg som i diagram 4.
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3.4.1.

Næringsmiddelavfall

Hjemmel: 852/2004 vedlegg II kapittel VI
Formålet med dette kravpunktet var å undersøke om virksomheten følger krav i
regelverket for håndtering, lagring og fjerning av animalske biprodukter. Kravpunktet
forklarer også sammenhengen mellom næringshygieneregelverket, og biprodukt- og
miljøregelverket.
Animalske biprodukter er en del av næringsmiddelavfallet, som er en del av
næringsmiddelproduksjonen regulert av næringsmiddelhygieneregelverket.
Regelverket stiller blant annet krav til at animalske biprodukter så raskt som mulig
skal fjernes fra lokaler der det finnes næringsmidler, for å unngå opphopning.
Biproduktene skal plasseres i beholdere som kan lukkes og beholderne skal holdes i
god stand og være lette å rengjøre og ev. desinfisere. Det skal finnes egnede
muligheter til å lagre og disponere biproduktene. Alle animalske biprodukter skal
fjernes på en hygienisk og miljøvennlig måte i samsvar med gjeldende EØSregelverk, og skal ikke utgjøre en direkte eller indirekte kilde til forurensning.
Næringsmiddelhygieneregelverket har dermed krav til at virksomheten skal følge
både biprodukt- og miljøregelverkets krav til håndtering av animalske biprodukter.
Biproduktregelverket åpner ikke for at villfiskmottak kan dumpe animalske
biprodukter.
Det ble registrert avvik på dette kravpunktet på 19 tilsyn.
Eksempler på avviksobservasjoner var oppsamling av fiskerester/slog på gulv under
produksjonsutstyr, uten at det raskt ble fjernet. Andre observasjoner var at det ikke
ble benyttet egne beholdere for oppbevaring av animalske biprodukter, eller at de
ble oppbevart i utette kar, uten tildekking og/eller sammen med andre fiskevarer til
konsum. Det ble også avdekket tilfeller der det ikke var montert rister over sluker og
avløp, noe som førte til at fiskrester/slog på gulv gikk rett ut i hav.
Prosjektgruppen oppfatter regionenes planlagte dialog med Fylkesmannen som
mindre enn forventet.

Fiskerester på gulv under produksjonsutstyr

17

Slukrenne med fiskerester

Slukrist på produksjonsgulv
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3.4.2.

Internkontroll

Hjemmel: Internkontrollforskriften for næringsmidler § 4
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere om virksomhetens
internkontrollsystem hadde referanse til gjeldende biproduktregelverk, og beskrev
hvor animalske biprodukter oppstod og hvilken kategori de var.
Driftsansvarlige skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll.
Internkontrollen i et villfiskmottak kan forklares som en systematisk gjennomføring
av tiltak som sikrer både etterlevelse av gjeldende regelverk og produksjon av trygg
mat og animalske biprodukter.
I tilknytning til dette kravpunktet ble det registrert 81 avvik, noe som utgjør flest
andeler av avvik observert under tilsynene.
Avviksobservasjonene gikk ut på at internkontrollens dokumenter ikke viste til hvor
de animalske biproduktene oppstår, vurdering av kategori, hvordan de skal
håndteres og mangelfull referanse til biproduktregelverket.
Prosjektgruppen så en tendens til at kravpunktet internkontroll ble brukt som
sekkepost ved tilsynet. Dvs. at deler av avvik her også omhandlet andre kravpunkt.

3.4.3.

Kategori 1-materiale

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 4 punkt 1 bokstav c)
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere om virksomheten hadde kjennskap
til og vurdert om kategori 1-materiale kan oppstå, og planer for håndtering av slikt
materiale om det oppstår.
Kategori 1-materiale oppstår svært sjelden i villfiskmottak, men det er mulig hvis
virksomheten tar imot f.eks. dypvannsfisk eller krabbe fra fangstområder som er
stengt. Innhold av f.eks. kadmium i taskekrabbe eller PCB i dypvannsfisk over
grenseverdi for mat, vil medføre at dette må klassifiseres som kategori 1-materiale.
At de animalske biproduktene som oppstår i virksomheten blir kategorisert riktig er
svært viktig, for å forhindre at animalsk kategori 1-materiale ikke kommer inn i
matkjeden igjen og holdes borte fra denne. Kategori 1-materiale kan ikke brukes
som fôrmiddel, verken til matproduserende eller ikke-matproduserende dyr.
Det ble totalt registrert 43 avvik på dette kravpunktet.
Avviksobservasjonene gikk ut på at det ikke var vurdert hva som kan være kategori
1-materiale, og/eller at virksomheten manglet plan for håndtering dersom det skulle
oppstå.

19

3.4.4.

Kategori 2-materiale

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 5 punkt 1
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere om virksomheten hadde kjennskap
til og vurdert om kategori 2-materiale kan oppstå, og planer for håndtering av slikt
materiale om det oppstår.
Kategori 2-materiale kan f.eks. oppstå ved forbehandling av spillvann i renseanlegg.
Det skal da merkes WWT (Material collected from waste water treatment).
At de animalske biproduktene som oppstår i virksomheten blir kategorisert riktig er
svært viktig, for å forhindre at animalsk kategori 2-materiale ikke kommer inn i
matkjeden igjen og holdes borte fra denne. Kategori 2-materiale som er forurenset
med WWT vil være utrygt som fôrmiddel, også til ikke-matproduserende dyr, f.eks.
kjæledyr og pelsdyr.
I alt ble det registrert 46 avvik på dette kravpunktet.
Avviksobservasjonene gikk ut på at det ikke var vurdert hva som kan være kategori
2-materiale, og/eller at virksomheten manglet plan for håndtering dersom det skulle
oppstå. Det ble og avdekket tilfeller der virksomheten hadde renseanlegg for
spillvann, men manglet system for oppsamling av kategori 2-materiale.

Rotosieve – avsiling av fiskerester fra prosessvann/spillvann
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Kum med spillvann forurenset med fremmedlegemer

3.4.5.

Kategori 3-materiale

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 6 punkt 1
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere at virksomheten har rutiner for
innsamling og hygienisk håndtering av kategori 3-materiale.
Materiale i kategori 3 omfatter blant annet:
 Tidligere næringsmidler av animalsk opprinnelse, eller tidligere næringsmidler
som inneholder produkter av animalsk opprinnelse, unntatt kjøkken- og
matavfall, som ikke lenger er beregnet på konsum av kommersielle grunner,
eller på grunn av produksjons- eller emballeringsproblemer eller andre feil som
ikke innebærer noen risiko for mennesker og dyr.
 Ferske biprodukter fra fisk fra anlegg som framstiller fiskeprodukter til konsum.
Kategori 3-materiale som håndteres uhygienisk i et villfiskmottak vil ikke
nødvendigvis nedgraderes til kategori 2-materiale. F.eks. vil ferskt kategori 3materiale som står lenge i romtemperatur kunne bli bedervet og lukte vondt. Det er
fortsatt kategori 3-materiale, men det skal fremgå av handelsdokumentet at
biproduktet er bedervet, slik at mottaker vet hva forsendelsen inneholder og kan
styre det unna bruk til dyrefôr (ref. 3.5.8, handelsdokument).
Det ble registrert 22 avvik på dette kravpunktet.
Avviksobservasjonene gikk i hovedsak ut på mangelfull beskrivelse av hvor kategori
3-materiale oppstår i virksomheten, og håndteringen av dette.
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3.4.6.

Identifisering

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 7 punkt 1, vedlegg II kapittel I punkt 1
Formålet med dette kravpunktet var å undersøke om utstyr og beholdere for
håndtering av animalske biprodukter var tydelig merket med aktuell kategori, f.eks.
med tekst eller med ulike entydige farger.
Korrekt identifisering er en grunnleggende forutsetning for hele den etterfølgende
verdikjede når det gjelder trygge animalske biprodukter og trygt fôr. Innsamlingen
starter når animalske biprodukter oppstår i virksomheten. Alle nødvendige tiltak skal
treffes for å sikre at kategori 1-, 2-, eller 3-materiale kan identifiseres og oppbevares
adskilt, samt identifiseres under innsamling og transport.
Det ble registret 55 avvik på dette kravpunktet.
Avvik registrert under dette punktet var mangelfull merking av utstyr til oppbevaring
og bruk av animalske biprodukter. I enkelte tilfeller ble samme utstyr/beholdere brukt
til både næringsmidler og animalske biprodukter.

Identifisering med farge på kasse

Identifisering med kategori nr.
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3.4.7.

Kjøretøy og beholdere

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 7 punkt 1, vedlegg II kapittel II
Formålet med dette kravpunktet var å undersøke om virksomheten har rutiner og
utstyr for innsamling og transport, som sikrer at materiale håndteres trygt fra
mottaker til avsender.
Animalske biprodukter skal samles inn og transporteres i ny, forseglet emballasje
eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller kjøretøyer. Kjøretøy og
ombruksbeholdere og alt utstyr eller alle apparater som kan brukes på nytt, og som
kommer i kontakt med animalske biprodukter, skal rengjøres, vaskes og
desinfiseres etter hver bruk, og holdes rene.
Når beholder/emballasje ikke er ren og tett, kan animalske biprodukter bli forurenset
og forurense andre varer og produksjonslokaler. God hygiene ved håndtering av
animalske biprodukter forutsetter et godt renhold. Renhold hindrer at
mikroorganismer og annen forurensning kan smitte over på animalske biprodukter.
Det ble registrert 17 avvik på dette kravpunktet.
Eksempler på avvik var manglende rutiner og/eller etterlevelse av rutiner for
rengjøring av utstyr og beholdere for håndtering av animalske biprodukter.
Andre observasjoner var at animalske biprodukter ble samlet inn og/eller lagret
utendørs uten tildekking.

Oppsamlingstank
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Oppsamlingskar

3.4.8.

Handelsdokumenter

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 7 punkt 2, vedlegg II kapittel III
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere om virksomheten har rutiner for
utstedelse av handelsdokument ved forsendelse av animalske biprodukter.
Handelsdokumentene skulle ha tilstrekkelig med opplysninger for å sikre sporbarhet
under transport og for mottaker av materialet.
Alle forsendelser av animalske biprodukter fra villfiskmottak skal ledsages av et
handelsdokument. Avsender skal underskrive dokumentet, og bekrefter dermed at
opplysningene er korrekte. Et handelsdokument er avgjørende for sporingen av
animalske biprodukter. Dokumentet skal minst inneholde opplysninger om
produktets opprinnelse, bestemmelsessted og mengde, samt en beskrivelse av de
animalske biproduktene og merkingen av dem.
Virksomhetene plikter å vite hva det enkelte parti faktisk inneholder, og opplyse om
dette i handelsdokumentet. Spesielt viktig er dette i forhold til opplysninger knyttet til
innhold av fremmedstoffer eller andre forhold som fører til at materiale er nedgradert
fra kategori 3 til en lavere kategori. Men også dersom materiale f.eks. er kontaminert
med kjemikalier eller fremmedstoffer som ikke endrer kategori. Eksempler på dette
kan være at animalske biprodukter av kategori 2-materiale som inneholder WWT
(fra Waste Water Treatment/rensing av spillvann), er bedervet eller forurenset med
f.eks. diesel.
Korrekt og fullstendig informasjon i handelsdokument er vesentlig for sporbarhet
senere i verdikjeden. Å gi uriktige opplysninger i handelsdokument er uredelig, og
kan få konsekvenser senere i verdikjeden. Dette kan medføre utrygt fôr og gjødsel i
matkjeden, og gi dyrevelferdsmessige konsekvenser.
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Det ble i alt registrert 40 avvik på dette kravpunktet.
Avvikene gikk i hovedsak ut på manglende utstedelse av handelsdokument, eller at
det manglet opplysninger i handelsdokument.

3.4.9.

Registre

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 9, vedlegg II kapittel IV
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere om virksomheten fører register
over sine forsendelser med animalske biprodukter.
Register for forsendelser av animalske biprodukter skal gi oversikt og sporbarhet.
Mest for virksomheten selv, men også for mottaker og Mattilsynet. Et register skal
inneholde opplysninger om dato for transport fra anlegget, en beskrivelse av
materiale, mengde og navn og adresse på mottaker.
Uten register mister både virksomheten og Mattilsynet den oversikt som er
nødvendig.
Det ble registrert 30 avvik på dette kravpunktet.
Avviksobservasjonene gikk ut på at det ikke var etablert register over forsendelser.

3.4.10.

Oppbevaring av dokumenter

Hjemmel: 1774/2002 artikkel 9, vedlegg II kapittel V
Formålet med dette kravpunktet var å kontrollere at virksomheten overholder krav til
oppbevaring av dokumenter.
Biproduktregelverkets krav til arkivering sikrer sporbarhet både ved produksjon av
næringsmidler og animalske biprodukter. Handelsdokumentet og hygienesertifikat
(hvis påkrevd) og registeropplysninger om forsendelser, skal oppbevares i minst to
år etter dato for forsendelse.
Det ble registrert 6 avvik på dette kravpunktet.
I mange av tilsynene var bruk av handelsdokument og registrering nettopp
igangsatt, slik at det ikke forelå arkivering av dokument enda.
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Kapittel 4:

Vurdering av resultater

Vurdering av avvik og virkemiddelbruk
I dette prosjektet gjennomførte vi tilsyn i på forhånd utvalgte virksomheter, der
innsatsen var rettet mot virksomheter der vi forventet at det oppstår animalske
biprodukter. Virksomheter der mindre mengder biprodukter oppstår kunne
utelukkes.
I 83 % av tilsynene varslet inspektøren ett eller flere vedtak om pålegg.
Regelbruddet var da av en slik art at Mattilsynet vurderte det som nødvendig å rette
opp forholdene med et.
Se punkt 3.4 om avvik fordelt på kravpunkt. Avvikene fordelte seg over alle de 10
kravpunktene, men flest på:
 internkontroll
 identifisering
 kategori 1- materiale
 kategori 2-materiale
 handelsdokumenter
Vi vurderer alle de 10 kravpunktene i prosjektet som vesentlige for å sikre trygg
håndtering av animalske biprodukter som oppstår i villfiskmottak.

Resultatmål for prosjektet
 Utarbeide kravpunktmal og øvrig tilsynsmateriell
Vi utarbeidet en kravpunktmal med 10 kravpunkt som skulle dekke de krav som
stilles i regelverket knyttet opp mot håndtering av animalske biprodukter i en
virksomhet. Det ble gjennomført prøvetilsyn i en virksomhet i målgruppen, for å
kvalitetssikre kravpunktmalen. Det ble også utarbeidet en retningslinje for tilsyn som
inneholdt praktiske eksempler og forslag til oppfølging av avvik. Denne
retningslinjen ble gjennomgått under opplæringssamlingen i forkant av
tilsynsperioden. Meningen med retningslinjen var å gi inspektørene gode
argumenter til bruk i rapporten, samt forslag til vedtakstekster ved forskjellige typer
avvik.


Sikre informasjon til tilsynsprosjektets målgruppe i forkant av prosjektet,
gjennom utarbeiding og distribuering av informasjonsskriv
Det ble utarbeidet et skriv med informasjon om prosjektet som ble sendt ut til
virksomheter som skulle få tilsyn i prosjektet. I tillegg ble en veileder om prosjektet
lagt ut på mattilsynet.no. Veilederen ble også sendt ut til bransjeforeninger for videre
distribusjon til sine medlemsbedrifter.
 Avholde opplæring for Mattilsynets inspektører
Prosjektgruppen holdt en opplæringssamling i forkant av tilsynsperioden. Denne ble
holdt på video, med fremlegg av presentasjoner fra prosjektgruppen. Under
samlingen ble retningslinjen gjennomgått.
 Gjennomføre tilsyn med 100 % av tilsynsobjektene innenfor valgt omfang
Det ble registret 118 gjennomførte tilsyn i prosjektet. Dette betyr at ikke alle de 157
virksomhetene som på forhånd var valgt ut, fikk tilsyn i prosjektet.
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Synliggjøre tilsynskampanjen gjennom aktivt bruk av intranett og dialog
med bransjeorganisasjoner
Det ble utarbeidet en veileder om prosjektet som ble lagt ut på mattilsynet.no.
Veilederen ble også sendt ut til bransjeforeninger for videre distribusjon til sine
medlemsbedrifter. Bransjeorganisasjoner var også representert i prosjektets
eksterne referansegruppe, og fikk anledning å komme med innspill på kravpunkt i
forkant av prosjektet.


Skrive sluttrapport og komme med forslag til forbedringer av tilsynet med
håndtering av animalske biprodukter i villfisknæringen
Vi har skrevet en sluttrapport for prosjektet (dette dokumentet).
Evalueringsrapport med forslag til forbedringer av tilsynet kommer om kort tid, og vil
følges opp i organisasjonen.
 God positiv og konstruktiv dialog med næringen
Prosjektgruppen la opp til en positiv og aktiv dialog med bransjen, i forkant og
gjennom prosjektet. Dialogen med virksomheter på tilsyn oppleves som god.
Dialogen med bransjen kunne vært mer aktiv.

Effektmål for prosjektet


Øke Mattilsynets tilsynskompetanse og sikre mer enhetlig tilsyn og
virkemiddelbruk - Styrke biproduktkompetansen i Mattilsynet
Prosjektgruppen utarbeidet en omfattende retningslinje til kravpunktmalen. Den
inneholdt praktiske eksempler på avvik, og veiledning på virkemiddelbruk.
Retningslinjen skulle bidra til å heve biproduktkompetansen i Mattilsynet, og å legge
til rette for enhetlig bruk av virkemidler. I retningslinjen ble det gitt føringer til å gå to
sammen på tilsyn, dette med tanke på kalibrering av inspektører for enhetlig praksis.


Sikre riktig håndtering av animalske biprodukter i villfisknæringen, ved å
bidra til bedre forståelse av gjeldende regelverk
I løpet av prosjektperioden har Mattilsynet gjennomført 118 tilsyn i villfiskmottak.
Virksomhetene som ble besøkt, har blitt bevisstgjort sitt ansvar for riktig håndtering
av animalske biprodukter under disse tilsynene.
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Kapittel 5:

Konklusjon

I tilsynsprosjektet har Mattilsynet kontrollert etterlevelsen av biproduktregelverket i
villfisknæringen i 2015. Resultatene viser status for etterlevelse av
biproduktregelverket i bransjen.
Både næringen og Mattilsynet har fått et betydelig løft i biproduktkompetanse og
regelverksforståelse gjennom prosjektet. Virksomhetene som ble inspisert, har blitt
bevisstgjort sitt ansvar for riktig håndtering av animalske biprodukt under tilsynene.
Mattilsynet har dokumentert at villfisknæringen ikke er i mål når det gjelder
etterlevelse av biproduktregelverket. Mattilsynet forventer at avvikene som er
avdekket i prosjektet følges opp, og at biproduktregelverket etterleves. Næringen
har alle forutsetninger for å kunne etterleve og oppfylle alle krav i
biproduktregelverket.
Biproduktregelverket er et grunnleggende dyre- og folkehelseregelverk som blant
annet sikrer trygt fôr til matproduserende dyr og dermed trygg mat. Likevel blir
kontroll med håndtering av animalske biprodukter ofte nedprioritert. Her er
sammenhengen mellom næringsmiddel- og biproduktregelverket viktig å forstå og
praktisere. Hovedpoenget er at regelverket for næringsmidler forutsetter at
animalske biprodukter håndteres etter gjeldene biprodukt- og miljøregelverk. Brudd
på biproduktregelverket er dermed brudd på næringsmiddelregelverket.
Mattilsynet vil fortsette å styrke biprodukttilsynet i villfiskmottak som en naturlig del
av sjømattilsynet. For å bøte på dette må Mattilsynet arbeide med å forenkle
veiledning og tilsyn på biproduktområdet. Erfaringene fra tilsynsprosjektet har også
overføringsverdi til videre kontroll med fiskeslakterier og prioritert tilsyn med
landdyrslakterier i 2016.
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Vedlegg 1
Virksomheter med tilsyn i prosjektet
Virksomhet

Fiskebruksnummer

A Johansen AS
Aksel Hansen AS
ANDENES FISKEMOTTAK AS
ARCTIC CATCH AS
Arctic Harvest
ARNTZEN BRØDRENE AS
ATLANTIC DAWN SEAFOODS AS
BJØRN GJERTSEN AS
BRØDR BERGGREN AS AVD PRODUKSJON
BRØDRENE BERG AS
BRØDRENE KARLSEN AS
BRØDRENE LARSEN EFTF AS
BRØDRENE SPERRE AS
BULANDET FISKEINDUSTRI AS
Edward Johnsen AS
FJORDLAKS AS
Glea AS
GLOBAL EGERSUND AS
GRYLLEFJORD SEAFOOD AS
GUNNAR KLO AS AVD MYRE
GUNNAR KLO AS AVD STØ
H. SVERDRUP AS
HANSENS RØKERI AS
HAUG NIC AS
HENRY JOHANSEN DRIFT AS
HERMANN EXPORT AS
HOVSUND AS
IVAN LORENTZEN FISKEFORRETNING AS
J. M. NILSEN FISK AS
JANGAARD EXPORT AS HENNINGSVÆR
JANGAARD EXPORT AS AVD ANDENES
JANGAARD EXPORT AS AVD SJØANLEGGET
ANDENES
JANGAARD EXPORT AS AVD NORDMØRE
FISKEINDUSTRI
JOH H PETTERSEN AS
John Greger AS
John Greger AS Avdeling Ekrem
JOHS H GIÆVER AS AVD HAVNNES
KARLS FISK & SKALLDYR AS
KARLSØYBRUKET AS
LOFOTEN FISH EXPORT AS

N570
T319
N63
F158
N2112
N499
M94
N439
VF60
N528
T308
SF187
M369
SF320
M158
M317
N556
R934
T1214
N127
N119
N484
BU50
N322
T255
F354
N261
T270
N112
N631
N75
N69
M157
T251
N566
N554
T119
T1079
T1094
N319
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LOFOTEN KLIPPFISK AS
LOFOTEN VIKING AS
LØKSFJORD AS
MAALØY SEAFOOD AS
MARINE SALES AS
Marine Sales Stokksund AS
MYRE FISKEMOTTAK AS
MYREMAR AS
NERGÅRD SENJA AS AVD SENJAHOPEN
NERGÅRD SENJA AS AVD SENJAHOPEN
NERGÅRD SENJA AS AVD SENJAHOPEN
NERGÅRD SILD AS
NERGÅRD SØRØYA AS
Nils Sperre AS
NORD SENJA FISK AS
NORDKYN SEAFOOD AS
NORDKYN SEAFOOD AS
NORDVÅGEN AS
NORTH EXPORT AS
NORWAY SEAFOODS AS AVD BERLEVÅG
NORWAY SEAFOODS AS AVD BÅTSFJORD
NORWAY SEAFOODS AS AVD MELBU
NORWAY SEAFOODS AS AVD SØRVÆR
NORWAY SEAFOODS AS AVD TROMVIK
Norway Seafoods as avd Kjøllefjord
Norway Seafoods Finnmark, avd Skarsvåg
O SKARSBØ AS
OCEAN PRODUCTS SALES AS
OLAV E FISKERSTRAND AS
Oldervik Fiskeindustri AS
OLE KARL ROSTAD AS
OLE KARL ROSTAD AS
OLE LØVOLD AS
Peder B. Sørvik
PELAGIA EGERSUND SEAFOOD
PELAGIA FLORØ
PELAGIA KALVÅG
PELAGIA LØDINGEN
PELAGIA MÅLØY
PELAGIA SELJE
Polar Seafood Berlevåg AS
RAMBERG FISK AS
REINØY SJØMAT AS
RIKSHEIM FISK AS
RØRVIK FISK AS
RØRVIK FISK AS
RØST FISKEINDUSTRI AS
RØST SJØMAT AS

N289
N541
T190
SF122
M325
M374
N141
N126
T353
T316
T369
T314
F440
M373
T315
F261
F249
F313
F343
F202
F161
N161
F447
T258
F260
F335
M212
M227
M341
T221
N483
N474
M152
M150
R150
SF225
SF189
N830
SF104
SF72
F201
N445
T165
N624
NT169
NT171
N559
N555
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Sandefisk AS
SEVRIN TRANVÅG AS
Sigurd Folland AS
SIR FISH AS
SIREVAAG AS
SJØFISK AS
SKJERVØY FISK OG SKALLDYR AS
SKJÅNESBRUKET AS
SKUDE FRYSERI AS
SNORRE SEAFOOD AS
SOMMARØY PRODUKSJONSLAG AS
STAVE PER AS
STEINFJORDEN SJØMAT AS
STEINFJORDEN SJØMAT AS
STORBUKT FISKEINDUSTRI AS
STORBUKT FISKEINDUSTRI AS
STRØMSHOLM FISKEINDUSTRI AS
SÆDIS AS
TOBØ FISK AS
Torsken Havprodukter AS
TORSVÅGBRUKET AS
TUFJORDBRUKET AS AVD TUFJORD
VARDØBRUKET AS
Veidholmen Fisk AS
VIKOMAR AS
ÅRVIKBRUKET AS

M416
M359
M155
R131
R129
T437
T82
F226
R88
SF98
N137
SF62
N278
N304
F340
F707
M162
F295
F352
T362
T155
F377
F104
M75
M199
T105
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