MARINE HARVEST NORWAY AS
Postboks 4102 Sandviken
5836 BERGEN

Deres ref:
Vår ref:

2016/217543

Dato:

20.10.2016

Org.nr:

985399077

TILSYNSRAPPORT
Mattilsynet gjennomførte 13.10.2016 inspeksjon hos MARINE HARVEST NORWAY AS.
Til stede fra virksomheten var daglig leder Roy Lande og fiskehelsebiolog Grim Sand Mathisen.
Fra Mattilsynet møtte seniorinspektør Tina Westhelle Strand.
Tilsynet er gjennomført som ledd i Marine Harvest sitt ønske om å søke Tosbotn inn i ILA-fritt
segment. Anlegget har stått tomt noen uker og tilsynet ble gjennomført som renholdskontroll i
anlegget.
Tilsynet omfattet
• 13584 - TOSBOTN, Lokalitetsnummer 13584
Konklusjon
Anlegget er vasket ned og desinfisert i to omganger og det er utført godt renoveringsarbeid i alle
kar. Det har vært god tørk mellom vaskerundene. Anlegget ser bra ut, alder tatt i betraktning. ATPmålinger viser verdier godt under 100, og Mattilsynet mener dette innfrir krav til rent anlegg og
minimal sjanse for krysskontaminering.
Mattilsynet har ved dette tilsynet ikke avdekket forhold som vil føre til påpeking av plikt eller varsel
om vedtak.

Se vedlegg til tilsynsrapport.

Med hilsen

Tina Westhelle Strand
seniorinspektør
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VEDLEGG TIL TILSYNSRAPPORT
Hjemmel for tilsyn

Mattilsynet har i henhold til matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 hjemmel til å føre tilsyn og fatte vedtak for
gjennomføring av bestemmelser gitt i medhold av loven / forskriften

Aktuelt regelverk:
•
•
•
•

FOR 2008-06-17 nr 822: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 822 om drift av akvakulturanlegg
(akvakulturdriftsforskriften )
Lov 19. des. 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv (matloven )
FOR 2004-03-19 nr 537: Forskrift 19. mar. 2004 nr. 537 om internkontroll for å oppfylle
akvakulturlovgivningen (forskrift om IK-Akvakultur )
FOR 2008-06-17 nr 819: Forskrift 17. jun. 2008 nr. 819 om omsetning av akvakulturdyr og produkter av
akvakulturdyr, forebygging og bekjempelse av smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr (omsetnings- og
sykdomsforskriften for akvatiske dyr )

