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DETTE ER MATTILSYNET

MATTILSYNET I SAMFUNNET

HENDT I 2014

sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann
fremme god helse hos planter, fisk og landdyr
fremme god dyrevelferd og respekt for dyr
fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs hele
matproduksjonskjeden
ivareta miljøvennlig produksjon

APRIL
Mattilsynets analyse av solkremer viser at solkremene har høyere
kvalitet enn tidligere. Solkremene var undersøkt for hvor godt de
beskytter mot tidlig aldring av huden og solbrenthet.
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BEVILGNING (1.000 KR)

JULI
Mattilsynet får et nytt virkemiddel i saker hvor dyreeiere bryter
dyrevelferdsloven. Nå kan Mattilsynet ilegge overtredelsesgebyr
for lovbrudd. Gebyret skal brukes i dyrevernsaker som er alvorlige,
men som ikke krever politianmeldelse.
AUGUST
Russland varsler full stans i importen av blant annet norsk sjømat.
Russland er et av Norges viktigste sjømatmarked, og har de to
siste årene vært det aller største.

ÅRSVERK

SEPTEMBER
Den svært skadegjørende lakseparasitten Gyrodactylus salaris
påvises i Rana fem år etter at vassdraget ble friskmeldt for infek
sjon. En stor kartlegging av smitteutbredelse viser kun smitte i
Ranaelven, og i oktober starter behandlingen med rotenon for å
bli kvitt lakseparasitten.

KONTORSTEDER

REGIONER

2013

2014

1 223 348

1 285 506

1 263 085

*

1 270 257

1 225 442

54 015

55 335

71 071

1311

1304

1281

292

292

293

1019

1012

988

Sykefravær

5,90 %

5,60 %

5,25 %

Turnover

4,00 %

4,60 %

3,20 %

Driftsutgifter
Antall tilsyn
Antall årsverk

– Hovedkontoret
– Region

* Mattilsynet gikk over til ny kontoplan fra 2013 og har dermed ikke sammenlignbare tall for 2012.

OKTOBER
For tredje året på rad arrangerer Mattilsynet debattmøte om dyre
velferd på Litteraturhuset i Oslo. Deltakere fra næring, interes
seorganisasjoner og forskningsmiljøer sørger for en god debatt
om velferd for kyllinger.
NOVEMBER
Resultater fra Mattilsynets kontroll med merking av «hverdags
mat» viser at maten fremdeles merkes for dårlig. Selv om det er
færre varer med villedende varebetegnelse, bryter hver tredje
kravene om ingrediensmerkingen.
DESEMBER
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) legger fram en ny
vurdering som konkluderer med at helsefordelene ved å spise fisk
oppveier de ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter
i fisk representerer. I tillegg viser vurderingen at ingen får i seg
skadelige mengder av miljøgifter av å spise mye fet fisk.

Helse- og omsorgsdepartementet

Landbruks- og
matdepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet styres av og rapporterer til tre departementer
Landbruks- og matdepartementet har administrativt ansvar.

Mattilsynet fører tilsyn med at regelverket følges.
Tilsynet er risikobasert, som betyr at vi prioriterer tilsyn der sannsynligheten for og
konsekvensen av regelbrudd er størst,
basert på erfaring, overvåking og
tips. Avdelingskontorene
Fø
re
utfører tilsynet.
r

Mattilsynet utvikler regelverk som er hensiktsmessig
og forståelig på oppdrag fra matdepartementene.
Mesteparten av regelverket vi forvalter
er EØS-basert og påvirkes av internasjonale forpliktelser. Derfor
deltar Mattilsynet i regelerk
elv
verksarbeidet i EU og
g
e
i internasjonale fora.

Mattilsynet
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og a
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JUNI
Ved hjelp av nye og mer følsomme metoder blir det funnet anti
biotikaresistente bakterier i kalkunkjøtt i Mattilsynets over
våkingsprogram. Halvparten av kalkunfiletene inneholder såkalte
kinolonresistente E. coli-bakterier.

Globale standarder, EØS-regelverk og nasjonalt lovverk
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NØKKELTALL

Mattilsynet arbeider slik at målene i Matloven og de andre
lovene vi forvalter – dyrevelferdsloven, dyrehelsepersonelloven
og kosmetikkloven – samt hensynet til næringsaktørenes ver
diskaping, ivaretas på en balansert måte. Når flere hensyn står
mot hverandre, veier hensynet til trygg mat tyngst.

Stortinget

Vedtar våre rammer

God dokumentasjon av
er k u n
t il n s k
tilstanden er avgjørende for
s ta a p
nd e
å planlegge tilsyn og beredskap.
n
Mattilsynet har overvåkings- og
kartleggingsprogram på alle tilsynsområder.
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), NIFES,
Veterinærinstituttet og andre fagmiljøer gir kunnskapsstøtte og uavhengige vitenskapelige vurderinger.

n
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Mattilsynet skal gjennom tilsyn, kommunikasjon og veiledning,
overvåking og kartlegging, samt regelverksutvikling, arbeide for
følgende mål:

MARS
Mattilsynet og FHI kartlegger et nasjonalt utbrudd med hepa
titt A etter 31 registrert tilfeller fra ni ulike fylker. Resultatene
tydet på at smittekilden var en importert frossen kake med bær.
Utbruddet var en del av et større europeisk utbrudd der fryste
bær var smittekilde.
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MATTILSYNETS
SAMFUNNSOPPDRAG:

Mattilsynet kommuniserer
og veileder for at virksomheter
skal forstå sine plikter og forbrukere
skal kunne ta informerte valg og ha
tillit til at maten er trygg. Våre viktigste
kanaler er tilsyn, mattilsynet.no, matportalen.no
og media. Vi har også dialog med interessegrupper
og bransjeorganisasjoner.

u
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Visjon: Et samfunn der maten er trygg og dyra har det godt
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ADMINISTRERENDE DIREKTØR HARALD GJEIN HAR ORDET

AKTIVITETSNIVÅ OG
RESULTATER OVER
FORVENTNING
TOTALT SETT ER Mattilsynet fornøyd med
måloppnåelsen i 2014. Organisasjonen har
levert et godt bidrag i forhold til å nå effekt
målene. I et år med store omstillingsprosesser
er aktivitetsnivået og de operative resulta
tene over forventning.
Norge har en god status på mattrygghet
og drikkevannskvalitet. Det ble registrert få
tilfeller av sykdom som følge av matsmitte
eller forurenset drikkevann i løpet av året.
Statusen innenfor plantehelse og dyre
helse er god. Mattilsynets overvåknings- og
kartleggingsprogrammer avdekket lite syk
dom.
SØKELYS PÅ ANTIBIOTIKARESISTENS
Bruken av medisiner til behandling av dyr,
inkludert bruken av antibiotika, er lav
sammenlignet med de fleste andre land i
verden.
Etter de siste årenes funn av antibiotikaresistente bakterier i svin, og i kyllingfileter,
gjennom Mattilsynets overvåkingsprogram
mer, har det vært et sterkt søkelys på bruken
av antibiotika i behandlingen av dyr.
Mattilsynet har deltatt i en tverrsektoriell
arbeidsgruppe om antimikrobiell resistens i
regi av matdepartementene og Miljødepar
tementet. Målet med samarbeidet er å gjøre

samfunnet best mulig rustet til å prioritere
felles innsats mot antimikrobiell resistens
framover.
Mattilsynet sendte i løpet av året bestil
linger til Vitenskapskomiteen for mattrygghet
(VKM) med spørsmål om risiko for overføring
av resistens via matkjeden og risiko for over
føring av resistens fra kjæledyr.
DYREVELFERDEN UTFORDRES
Selv om dyrevelferden gjennomgående vurde
res som god, er det fremdeles mange utfor
dringer.
Mattilsynet jobber tett med politiet for å
bedre samarbeidet i alvorlige dyrevelferds
saker.
LAKSELUS FORTSATT EN UTFORDRING
Innen fiskehelse og fiskevelferd er det fort
satt utfordringer med relativ høy dødelighet,
og høye nivåer av lakselus i produksjonen av
oppdrettsfisk. Utfordringene krever fortsatt
systematisk og vedvarende innsats fra både
oppdrettere og myndigheter.
MER TILSYN
Gjennom 2014 viet hele organisasjonen stor
oppmerksomhet mot vår nye strategi hvor
«synlig og tydelig» er viktige mål. Resultatene

viser at Mattilsynet økte antall tilsyn med 22
prosent, betydelig over målet på fem prosent.
Økt synlighet gjennom flere tilsyn bidrar til
at flere følger reglene. Andelen virksomheter
der vi avdekket avvik gikk betydelig ned fra 58
prosent i 2013 til 33 prosent i 2014. Utviklingen
ser svært positiv ut, men det er sammensatte
årsaker til nedgangen, og det handler ikke
bare om bedre regeletterlevelse, men også
tilsynsmetodikk.
Vi har også jobbet med kvalitet i gjennom
føringen av tilsynet. Vi startet arbeidet med å
forenkle planleggingsfasen for tilsynsbesøk,
og har prøvd ut målrettede inspeksjoner med
få kontrollpunkter, såkalt «punkttilsyn». Vi
jobber kontinuerlig for å utvikle et mer enhet
lig tilsyn.
Mange av utfordringene Mattilsynet står
overfor er tverrsektorielle og internasjonale,
og samarbeid med andre etater og andre lands
myndigheter er viktige forutsetninger for å
finne gode løsninger.
FORENKLING AV REGELVERKET
Aktivitetsnivået innenfor regelverksutvik
lingen har vært høyt. Modernisering og for
enkling med brukerne i sentrum er prioritert.
Til sammen er det fastsatt 122 forskrifter på
Mattilsynets forvaltningsområde, hvorav 23

Økt tilsyn og omorganisering har
vært avgjørende for resultatene
vi har oppnådd – og at vi
nå er rustet for en
utfordrende fremtid.

er nasjonale. Mattilsynet forvalter med andre
ord et regelverk som er sterkt preget av EØSavtalen. Gjennomføringen av EØS-regelverk i
norsk regelverk er derfor høyt prioritert. 74
prosent av EØS-regelverket ble implementert
innen frist.
Blant pågående regelverksprosesser i EU
som vi prioriterte høyest, var forordningen
om matinformasjon, og identifisering av hest.
Innen utvikling av nasjonalt regelverk
jobbet vi spesielt med forskrifter om «andre
stoffer» i næringsmidler. Mattilsynet anbefa
ler at det etableres en positivliste som inne
bærer at stoffer som ikke står på denne listen
vil være forbudt. Vi fremmet ellers forslag om
endring av dyrevelferdsloven § 32 som i dag
begrenser adgangen til å omplassere dyr som
tas fra eier. Arbeidet med bl. a. drikkevanns
forskriften, og forskrift om legemiddelbruk i
behandling av dyr ble videreført.
Innenfor beredskapsarbeidet gjennom
førte vi to nasjonale «table top»-øvelser for
å følge opp forbedringspunkter fra tidligere
øvelser. Det ble også gjennomført to nasjonale
varslingsøvelser. Regionene avholdt eller del
tok i 30 beredskapsøvelser.
NY ORGANISASJONSMODELL
Mattilsynet sluttførte i januar arbeidet med

strategien for 2014–2020. Samtidig startet
vi det omfattende arbeidet med å justere
organisasjonen for å gjøre oss i stand til å leve
opp til den nye strategien. Endringsprosessen
pågikk gjennom hele året. Det omfattet alle
deler av organisasjonen med bred deltakelse
og uten uro. Den nye organisasjonsmodellen
ble implementert 1. februar 2015.
Ressurssituasjonen har vært krevende, og
arbeidspresset stort, som følge av tilnærmet
stillingsstopp i forbindelse med omorganise
ringsarbeidet. Det var en nedgang på 23 års
verk. Det gir det laveste bemanningstallet i
Mattilsynet for de siste tre årene. Turnover
endte på 3,2 prosent, ned fra 4,6 prosent i
2013.
Sykefraværet var på 5,25 prosent som
er en nedgang fra 5,60 prosent i 2013. Vi har
dermed nådd målet i IA-handlingsplanen for
2011–2013 om at fraværet ikke skulle over
stige 5,3 prosent samlet sett. Vi jobber aktivt
med å forebygge sykefravær og oppfølging
av sykemeldte for å tilrettelegge for at disse
kommer raskt tilbake.
KRAFTTAK GA RESULTATER
Som administrerende direktør er det en glede
for meg å kunne konstatere at ledere og med
arbeidere på en imponerende måte har klart

å levere i de omfattende interne endrings- og
utviklingsprosessene, uten at det har gått på
bekostning av daglig drift og operative opp
gaver, tvertom har vi produsert enda mer.
Denne innsatsen har vært helt avgjørende; for
resultatene vi har oppnådd i år, og for at vi nå
er rustet for en utfordrende framtid.
Oslo, 26.februar 2015

Harald Gjein
administrerende direktør
Mattilsynet
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HELKJEDENETTET

FRA JORD TIL BORD
Helkjedenettet Illustrasjonen er en forenklet
oversikt over hovedelementene, fasene, leddene
og gangen i matproduksjonen – og Mattilsynets
risikobaserte tilsyn – fra fjord og jord og fram til
tallerkenen din.
Risikobasert tilsyn Handler om to grunnleggende
spørsmål: En, hvor i kjeden er det mest sårbart for
feil og svindel som kan få alvorlige konsekvenser?

Og to, hos hvilke aktører er det størst sannsynlig
het for at det kan skje? Svarene får vi fra uavhen
gige vitenskapelige undersøkelser og vurderinger,
internasjonalt samarbeid, egne overvåkingspro
grammer og erfaringer fra tilsynet vårt.
Drift Kjeden drives av alle små og store aktørene
som er involvert i matproduksjon og -distribusjon.
Ansvar Alle aktørene i kjeden har et selvstendig
ansvar for at maten de produserer eller distri

buerer er trygg og at reglene følges. Kjeden er
ikke sterkere enn sitt svakeste ledd.

kjeden til enhver tid. Derfor dukker vi opp i hele
kjeden og gjør stikkprøvekontroller.

Egenkontroll Alle aktører skal ha kunnskap, ruti
ner og kontrollsystemer som minimerer faren for
at maten blir utrygg.

Effektive løsninger Vi velger de mest ressurs
effektive løsningene for å forebygge, redusere
eller eliminere risiko. Nøkkelen til suksess er å
føre tilsyn på rett tid og sted i produksjonskjeden.

Kontroll Mattilsynet har ansvar for å overvåke
og føre tilsyn med at alle aktørene i matproduk
sjonskjeden i Norge følger reglene. Det er umu
lig å være til stede i alle virksomheter langs hele

Virkemidler Ved brudd på reglene bruker vi
det virkemiddelet som er best egnet til å rette
opp i regelbrudd. Vi bruker alt fra advarsler,

vedtak om utbedring, tvangsmulkt, dagbøter,
omsetningsforbud, tilbaketrekking, stengning
til politianmeldelse – avhengig av hvor alvorlig
regelbruddet er.
Sporbarhet Alle aktører skal ha oversikt over
og kunne dokumentere hvem de kjøper fra og
hvem de selger til. Det er for å kunne spore og
følge et næringsmiddel, et fôr, et dyr bestemt
til næringsmiddelproduksjon eller et stoff som
er bestemt til eller kan forventes å bli tilsatt

næringsmidler eller fôr, gjennom alle ledd i pro
duksjonen, bearbeidingen og distribusjonen.
Disse opplysningene skal være tilgjengelige
for Mattilsynet på forespørsel. Rask tilgang til
riktige opplysninger er avgjørende for å kunne
trekke tilbake matvarer som ikke er trygge, slik
at de ikke når forbrukerne. Kravet til sporbarhet
er en hjørnestein i lovgivningen. Sporingsopp
lysninger kan også gi grunnlag for målrettet og
nøyaktig informasjon til forbrukerne om maten.
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SONE 1:

Fare:
Uønskede stoffer i planter og sjømat
Håndtering:
• Regler som hindrer bruk av forurensende råvarer
• Tilsyn av mel og oljefabrikker
• Overvåkning av tilstand
* I volum kommer mesteparten av sjømaten fra havet, og mange
overvåkingsprogrammer på uønskede stoffer i villfisk utføres der.

SONE 2:

Fare:
Uønskede stoffer i ingrediensene i fôret
Tiltak:
• Regler som hindrer bruk av forurensende
fôringredienser
• Tilsyn med fôrprodusenter
• Overvåkning av fôret.

SONE 3:

Fare:
Legemiddelrester og andre uønskede
stoffer i fisk/dyr
Tiltak:
• Regler for medisinbruk og fôrbruk
• Tilsyn med oppdrettsanlegg og
bønder
• Overvåkning av fremmedstoff i dyr
og oppdrettsfisk.

SONE 4:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med meieri, slakteri og
fiskemottak
• Overvåkning av fremmedstoff
i planter, dyr og oppdrettsfisk.

SONE 5:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med produsenter

SONE 6:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
• Regler for hygiene og håndtering
• Tilsyn med grossister, butikker
og serveringssteder

SONE 7:

Fare:
Hygiene
Tiltak:
Vi gir råd – ansvaret har du selv.
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STATUS 2014

VÅRE PRIORITERTE OMRÅDER: Trygg mat, trygt drikkevann, god dyrevelferd og fiskehelse er

Mattilsynets viktigste og derfor prioriterte oppgaver. Innsatsen på områdene opprettholdes eller økes uavhengig av ressurssituasjonen vår. Statusen på mat og vann er god, mens
det er utfordringer knyttet til dyrevelferd og fiskehelse.

1. TRYGG MAT

2. DRIKKEVANN

3. DYREVELFERD

4. FISKEHELSE

TILSTAND: Det er fortsatt lav forekomst av smittestoffer i
næringsmidler og husdyr i Norge sammenliknet med mange
andre europeiske land. I 2014 var det stor oppmerksomhet rundt
antibiotikaresistens i kylling og fremmedstoffer i mat.

TILSTAND: Drikkevannet i Norge er av god kvalitet og over 90 prosent av befolkningen får tilfredsstillende drikkevann. Vannverkene
som leverer drikkevann til den største delen av befolkningen har
rutiner for varsling av forurensing i vannet.

TILSTAND: Dyrevelferden er gjennomgående god. Likevel er det
noen utfordringer, særlig i intensiv husdyrproduksjon. Oppmerksomheten rundt dyrevelferd er sterkt økende.

TILSTAND: Innen oppdrettsnæringen er det fortsatt problemer knyttet til fiskehelse og lakselus. Lakselusnivået var lavt under smoltutvandringen og stort sett under grensen resten av året. Innsatsen mot
VIRKSOMHETER MED AVIK
lakselus har medført stor bruk av medikamenter og mer resistens.

I Mattilsynets overvåkningsprogram ble det funnet kinolonre
sistente e.coli-bakterier i oppunder 70 prosent av de undersøkte
kyllingfiletene. Dette skapte stor debatt og usikkerhet blant
forbrukere. Det var viktig for Mattilsynet å informere om at god
hånd- og kjøkkenhygiene beskytter mot antibiotikaresistente
bakterier i kylling, slik det gjør mot bakterier i all kjøtt. Mat
tilsynet ba VKM å vurdere risikoen for at resistens kan overføres
fra mat og kjæledyr.

I 2014 var det 39 hendelser på drikkevannsområdet, og de fleste
resulterte i kokepåbud. Det er to færre enn i 2013. Flom var årsaken
til mange av hendelsene.

En ny vurdering fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)
konkluderte med at helsefordelene ved å spise fisk oppveier de
ubetydelige risikoene som dagens nivå av miljøgifter i fisk repre
senterer. I tillegg viste den at ingen får i seg skadelige mengder
av miljøgifter av å spise mye fet fisk.
Resultatene fra Mattilsynet overvåkingsprogrammer for frem
medstoffer og medisinrester i norsk sjømat viser fremdeles
ingen overskridelser av grenseverdiene.
Mattilsynets undersøkelse av matimportører viste at under
halvparten av de 114 kontrollerte hadde god nok kunnskap og
rutiner på plass. Forholdene ikke bedret siden forrige gjennom
gang. Mattilsynet følger opp bransjen.

Det er en del som får drikkevann fra små vannverk som ikke desin
fiserer vannet.
Regjeringen vedtok nasjonale mål for vann i Norge. Målene er et resul
tat av WHOs protokoll for vann og helse som forplikter nasjonale
myndigheter til å utarbeide nasjonale mål og påse at de fastsatte
målene oppfylles. Det innebærer tettere oppfølging av vannverkenes
forpliktelser til å sørge for at abonnentene til enhver tid får rent
drikkevann.
I 2014 ga Mattilsynet Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) i oppdrag
å vurdere om inntak av plantevernmidler gjennom drikkevann kan gi
kroniske helseeffekter. FHI konkluderte med at rester av plantevern
midler i drikkevann neppe utgjør noen helserisiko i Norge.
UTVALGTE SATSINGER OG TILTAK:
Den omfattende gjennomgangen av drikkevannsforskriften ble vide
reført i 2014.

Overvåkingen av plantevernmiddelrester viser få overskridelser
av grenseverdiene. Norskprodusert frukt og grønt har færre funn
enn importerte produkter.

2014:

22 685
GJENNOMFØRTE TILSYN

2013:

19 688
GJENNOMFØRTE TILSYN

2014:

1724

GJENNOMFØRTE TILSYN
42 % VIRKSOMHETER MED AVVIK

2013:

1579

GJENNOMFØRTE TILSYN
67 % VIRKSOMHETER MED AVVIK

Mattilsynet gjennomførte flere dyrevelferdstilsyn, og det ble
også i 2014 avdekket alvorlige hendelser hvor dyr var utsatt for
manglende stell og fôring. Mattilsynet styrket samarbeidet med
landbruksnæringen for å finne konkrete tiltak som kan forebygge
og å redusere antall dyretragedier.

Spredningen av pankreassykdom (PD) er foreløpig stabilisert og
antall utbrudd var 142 i 2014. Det var noen utbrudd utenfor bekjem
pelsessonene og det er usikkert om vi lykkes i å begrense utbre
delsen.

Tall for dødelighet under transport av dyr er stabilt, både for pat
tedyr og fjørfe.

Det var 10 utbrudd av sykdommen infeksiøs lakseanemi (ILA), like
mange som året før.

Det ble gjort et betydelig arbeid for å redusere tap av dyr på beite,
og tapene gikk ned. Totalt var tapet i 2014 17 311 sau (1 000 færre
enn i 2013) og 62 509 lam (7000 færre enn i 2013). Fremdeles er det
store tap til fredet rovvilt, og lokalt utgjør det et betydelig antall.

Vi er fortsatt bekymret for utbredelsen av gjellesykdommen AGD, som
er påvist fra Rogaland og opp til Nord-Trøndelag. En risikovurdering
fra VKM viser at AGD-parasitten er utbredt der de naturgitte forhold
ligger til rette for det. Derfor er det vanskelig å oppnå og opprettholde
sykdomsfrie områder gjennom bekjempelse og kontroll. Sykdommen er
sannsynligvis ikke en trussel mot villfisk siden den ikke har blitt påvist
i ville bestander i Norge. På bakgrunn av dette anbefalte Mattilsynet
at AGD ikke listeføres i den nasjonale sykdomslisten.

De fleste som holder pelsdyr oppfyller kravene i regelverket.
Enkelte gjør det fremdeles ikke, og Mattilsynet finner fortsatt
til dels alvorlige brudd.
UTVALGTE SATSINGER OG TILTAK:
• I 2014 avsluttet Mattilsynet et flerårig prosjekt for dyrevelferd
hos kjæledyr. Vi ga ut veiledere om hvordan kjæledyreiere skal
passe på og stelle dyret sitt.
• Mattilsynet fremmet forslag om endring av dyrevelferdsloven
§ 32 som i dag begrenser adgangen til å omplassere dyr som tas
fra eier. Om loven endres kan Mattilsynet omplassere dyr som
egner seg for dette uavhengig av eiers samtykke, slik at vi slipper
å avlive friske dyr.
• Mattilsynet intensiverte arbeidet med fiskevelferd, bl.a. gjen
nom utvikling av veiledningsmateriell og gjennomføring av et
nasjonalt tilsynsprosjekt for vannkvalitet og vannbehandling
i settefiskanlegg.

2014:

12 648

GJENNOMFØRTE TILSYN
32 % VIRKSOMHETER MED AVVIK

2013:

10 627

GJENNOMFØRTE TILSYN
45 % VIRKSOMHETER MED AVVIK

UTVALGTE SATSINGER OG TILTAK
• Mattilsynet intensiverte oppfølgingen av oppdrettsselskapenes
beredskapsplaner og –rutiner. Problemene med blant annet lakselus
tyder på at næringen ikke har tatt høyde for at dagens intensive
produksjon også stiller større krav til beredskap, kunnskap, tek
nologi, metoder og utstyr.
• Mattilsynet satser på informasjon til og dialog med oppdrettsnærin
gen – og tett oppfølging av oppdrettsanleggene. Vi avholdt mange
møter med næringen og varslet strengere reaksjoner overfor anlegg
som overskrider grenseverdien for lakselus.

2014:

3800

GJENNOMFØRTE TILSYN
32 % VIRKSOMHETER MED AVVIK

2013:

3071

GJENNOMFØRTE TILSYN
55 % VIRKSOMHETER MED AVVIK
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NY ORGANISERING

HVA ER NYTT FRA 2015?
F
 ra tre til to forvaltningsnivåer.

Et hovedgrep med omorganiseringen
er å tilføre flere ressurser
til operativt tilsyn.

ET MER SLAGKRAFTIG
MATTILSYN KLAR
TIL INNSATS
Mattilsynet er fra 1. februar 2015 enda bedre rustet til å være forbrukernes og
dyrenes uavhengige vaktbikkje, og veileder for alle næringer som arbeider med
mattrygghet og dyrevelferd.
MATTILSYNET ARBEIDET MED en omorga
nisering i hele 2014. Målet med den nye orga
nisasjonen er et enklere, tydeligere og mer
tilgjengelig Mattilsyn.
OVER HELE LANDET
Mattilsynet er representert over hele landet,
og det skal vi også være i fortsettelsen. Med
alle lokasjoner på hovedkontoret og i regio
nene, har Mattilsynet over 70 kontorsteder
spredt over hele Norge.
Et hovedgrep med omorganiseringen er
å tilføre flere ressurser til operativt tilsyn. I
2014 gjennomførte Mattilsynet over 70 000
tilsyn – en økning på mer enn 20 prosent fra
året før. Mattilsynet har som ambisjon å bli
enda mer effektivt i de kommende årene.
I den nye strukturen er Mattilsynet organi
sert i fem regioner med 32 lokale avdelinger
med egen avdelingssjef. Ingen av de tidligere
distriktskontorene er nedlagt, men noen av de
nye avdelingene er organisert slik at de har
flere kontorsteder. Regiondirektørene har føl
gende kontorsteder: Sortland (region Nord),

Fre tre til to
forvaltningsnivåer

Fre tre til to
snivåersaker. Hovedkontoret er også
ningoverordnede
rvalt(region
Steinkjer (region Midt),fo
Sandnes
Sør og Vest), Brumunddal (region Øst) og Ås
(region Stor-Oslo).
ENHETLIG KLAGEBEHANDLING
Et annet grep for et enklere og mer helhet
lig Mattilsyn er en overgang fra tre til to for
valtningsnivåer. Det innebærer i praksis at
det regionale leddet blir ett forvaltningsnivå
med større oppgaver enn i dag. Klagesaker blir
overført til behandling på hovedkontoret. Tid
ligere ble klager på vedtak fattet av distrikts
kontorene først behandlet av regionkontoret,
for så å bli behandlet av hovedkontoret der
som klager ikke fikk medhold og opprettholdt
klagen. Nå er regionen ett nivå og har ansvaret
for å forberede klagebehandlingen, mens kun
hovedkontoret behandler klagen. Gjennom
denne forenklingen sikrer vi en mer enhetlig
klagebehandling enn tidligere.

omorganisert slik at både tilsynsutvikling og
regelverksarbeid skjer i tre store fagavdelin
ger: avdeling mat, avdeling planter og dyr og
avdeling fisk og sjømat.
Fagavdelingene støttes av staber for
virksomhetsstyring og kommunikasjon og
avdeling for HR og økonomi. I tillegg vil IKT
på sikt bygges opp som en selvstendig avde
ling. Som følge av ny organisasjon er antallet
ledere redusert med 30 prosent.
MER DYREVERNINNSATS
Mattilsynets visjon er «Et samfunn der maten
er trygg og dyra har det godt». Dyrevelferd er
et høyt prioritert område i Mattilsynet. Vi har
derfor opprettet en egen seksjon for dyrevel
ferd. Seksjonen skal jobbe for at både produk
sjonsdyr i landbruket og havbruksnæringen, så
vel som kjæledyr skal ha det godt. Mattilsynet
har også signalisert at vi i samarbeid med poli
tiet i sterkere grad vil benytte oss av de hjem
ler som finnes i dyrevelferdsloven til å anmelde
og følge opp brudd på dyrs rettigheter.

STRATEGISKE
SATSINGSOMRÅDER

 Alle klager vil behandles på hovedkontoret

for å sikre mer enhetlig klagebehandling.

 Fra 2015 samkjøres tilsyns- og regelverks

utvikling i tre avdelinger på hovedkontoret
– en for mat, en for planter og dyr og en for
fisk og sjømat.

F
 ra åtte
femto
regioner
Fre
tretiltil

 IKT-funksjonen styrkes for å øke digita
liseringen.

SYNLIG OG TYDELIG
• Vi er synlige og tilgjengelige for virk
somhetene, forbrukere og samfunnet
for øvrig.
• Vi er tydelige på hva vi har ansvar for,
hva vi ikke har ansvar for og hvilke
plikter de vi fører tilsyn med har.
• Vi opptrer konsekvent, er tilgjengelig
og bruker alltid klart språk.

forvaltningsnivåer

Anta
med

EFFEKTIV OG MODERNE
• Vi er en utviklingsorientert og lærende
organisasjon som tar i bruk nye
arbeidsmetoder.
• Vi har en organisasjon og en kultur
som fremmer samarbeid, produkti
vitet og effektivitet.
• Vi samarbeider nasjonalt og interna
sjonalt for å løse oppgavene bedre, og
bidrar til at andre også når sine mål.

Mattilsynet i 2020

ere reduseres
d
le
ll
ta
n
A
får en egen seksjon med ansvar både
for produksjonsdyr og kjæledyr. Sam
30 prosent
dKUNNSKAPSBASERT
arbeidet med politiet i dyrevernsaker me • Vi har god kunnskap om tilstanden og
 Hovedkontoret får en mer strategisk rolle
Vilokale
bruker
virkemidlene
våre
Vi har gjort det
enklere
for
og den
handlekraften
styrkes.
styrkes.
utviklingen
på våre ansvarsområder.
• Vi bruker kunnskapen fra Vitenskaps
effektivt og har sikret trygg
virksomheterkomiteen
og dyreeiere
for mattrygghet, å
A
• Kunnskapsinstitusjoner og andre
 ntall ledere reduseres med 30 prosent.
følge reglene.
De som ikke
mat, god dyrehelse, fiskehelse,
miljøer.
• Våreopplever
prioriteringer oghøyere
beslutninger
plantehelse og dyrevelferd.
følger reglene
er basert på risiko- og konsekvens
analyser
risiko for å bli
oppdaget.
 Dyrevelferd prioriteres enda høyere og
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M hensynet
Vi ivaretar
til
Vi vet hvordan tiltakene
MATTILSYNET
I 2020
Antall ledere reduseres

ATTRAKTIV ARBEIDSPLASS
• Arbeidsoppgavene er utfordrende og
har samfunnsmessig betydning.
• Ansatte utvikler og får brukt kompe
tansen sin på en fleksibel og effektiv
måte.
• Lederne sikrer helhetlig og tydelig
styring. Lederne bidrar til utvikling av
et godt arbeidsmiljø og felles kultur.
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DYREHOLD

Bekymringsmelding

>> VARSLE OSS

Mattilsynets rolle er å prøve å få dyreholderen til
å følge reglene, slik at dyrene har det bra.

FRA BEKYMRINGS
MELDING TIL VARSEL
ELLER AVVIKLING
HVIS NOEN BRYTER REGLENE for hold av
dyr, skal Mattilsynet reagere for å sikre at
dyrene får det bedre, og reglene blir fulgt i
fremtiden. Men hva kan egentlig Mattilsynet
gjøre og hvorfor tar det av og til så lang tid?
Reglene for hold av dyr står i Lov om dyre
velferd (dyrevelferdsloven) og i forskriftene
som hører til denne loven. Det er Stortinget
som har vedtatt loven og forskriftene.
Mattilsynets rolle er å prøve å få dyrehol
deren til å følge reglene, slik at dyrene har det
bra. Reglene gir oss flere reaksjonsformer
for å få til dette. Reaksjonene skal tilpasses
situasjonen og blir gradvis strengere. Dersom
vi kommer over dyr som lider, gjør vi hasteved
tak og gjennomfører tiltak der og da.

Vi kan ikke kontrollere alle dyrehold hver
eneste dag. Derfor er vi også avhengige av tips.
Vi er også forpliktet til å ivareta rettssik
kerheten til dyreeier. Alle våre vedtak må tåle
juridisk vurdering i ettertid. Lovverket begren
ser hvor detaljerte opplysninger vi kan gi ut i
konkrete saker. I følge loven regnes ikke den
som varsler som part i saken, og derfor kan
ikke varsleren få informasjon om saksbehand
lingen. Det gjør noen ganger at det er vanskelig
å få fram tydelig og god informasjon.
I de aller fleste dyrevelferdstilsynene vi
gjennomfører er forholdene bra og ender ikke
med pålegg. Mindre avvik løses ofte ved at vi
opplyser dyreeier hva hun må gjøre for å bedre
forholdene. Finner vi mer graverende forhold,

varsler vi og fatter vedtak som dyreeier må
rette seg etter. De fleste sakene løses etter
et varsel eller et vedtak.
Noen tilfeller varer over år, ofte fordi
dyreeier retter opp akkurat nok til å holde
seg innenfor regelverket, men så gjentar
dette seg. En del av disse sakene ender med
at dyreeier må avvikle. Flere av disse dyreei
erne får ikke lenger lov til å eie, passe på, avle
på eller trene dyr. Forbudet kan gjelde i en viss
tid eller for all fremtid.
Dyrevelferdsloven bestemmer at dersom
dyret ikke kan leveres tilbake til eier, så kan ikke
Mattilsynet omplassere dyret uten eiers sam
tykke. Dette kan føre til at friske dyr må avlives.
Dette har Mattilsynet imidlertid foreslått endret.

www.mattilsynet.no

Ingen avvik

Tilsyn / oppfølging

Lite avvik

Store avvik

Alvorlig avvik

Påpekningsplikt

Varsel

Hastevedtak

Vedtak
Avliving

Rettet opp

Ikke
rettet opp

I mange saker med
hastevedtak vil MT
da gjennomføre
vedtaket selv

Gjentagende
brudd

Tvangsmulkt/0vertredelsesgebyr

LOV OM DYREVELFERD
Dyrevelferdsloven har som formål «å
fremme god dyrevelferd og respekt for
dyr» (ref lovens § 1) og regulerer patte
dyrs, fuglers, padders, froskers, salaman
ders, krypdyrs, fisk og krepsdyrs velferd i
Norge. Loven ble siste gang endret i 2009.
Loven er omfattende og klar på Mat
tilsynets rolle som tilsynsmyndighet i
samarbeid med dyrevernnemnd og politi.
Blant de viktigste punktene i loven er

• Dyr har egenverdi uavhengig av den nyt
teverdien de måtte ha for mennesker. Dyr
skal behandles godt og beskyttes mot
fare for unødige påkjenninger og belast
ninger. (§ 3)
• Enhver som påtreffer et dyr som åpen
bart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal
så langt mulig hjelpe dyret. (§ 4)
• Alle som har grunn til å tro at dyr blir
utsatt for mishandling eller alvorlig svikt

har varslingsplikt og skal straks varsle
Mattilsynet eller politiet. (§ 5)
• Foresatt skal ikke la barn under 16 år ha et
selvstendig ansvar for dyr. (§ 6)
• Det er forbudt å utøve vold mot dyr, hen
sette dyr i hjelpeløs tilstand, ha seksuell
omgang med eller foreta seksuelle hand
linger med dyr, og bruke levende dyr som
fôr eller agn. (§ 14)

Sak avsluttes

Avvikling/
aktivitetsforbud/domfellelse
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FRAMTIDSUTSIKTER

Vi mener vi har rustet oss for framtiden slik at vi fortsatt vil
løse samfunnsoppdraget vårt på en god måte – både alene
og i tett samarbeid med andre.

FORVALTNING
I FORANDRING
Forvaltningsområdene våre er omfattende og i forandring. Dette er de viktigste
utviklingstrekkene som vil få betydning for framtiden. Vi ruster oss for å møte dem –
både alene og i samarbeid med andre.
INTERNASJONALISERINGEN AV mathan
delen og -produksjonen gir oss varer vi ellers
ikke ville fått. Samtidig blir handelen og pro
duksjonen mer uoversiktlig med økende antall
aktører spredt over mange land. Netthande
len øker og gjør det vanskeligere å føre tilsyn.
Hygienisk svikt eller forurensing som følge av
feil eller svindel kan raskt ramme folk vidt.
Smugling og ulovlig omsetning av mat er
på frammarsj. Mat vi ikke vet opprinnelsen
til utgjør i seg selv en risiko, fordi den kan
inneholde smittestoffer, forurensing og være
håndtert uhygienisk. Det er økning i importerte
vegetabiler som har mikrobiologiske agens
som gir sykdom. I tillegg spiser vi ofte vege
tabiler rå, og det øker risikoen ytterligere for å
bli syk. Samtidig er det helsefordeler ved at vi
spiser mer frukt og grønt. Myndighetene opp
fordrer til det, og det er også en naturlig del i
en sunn livsstil som foretrekkes av stadig flere.
TAR MED OSS SYKDOMMER FRA FERIER
Vi reiser mer – også til land med andre og til
dels alvorlige sykdommer enn i Norge. Ofte er

kjæledyr med på reise i EØS-området. Smit
testoff kjenner ingen landegrenser, og faren
for å innføre smittestoffer som kan overfø
res med mennesker eller dyr øker. Import og
smugling av kjæledyr er stor, og utgjør alle
rede en risiko for både dyre- og folkehelsen.
RESISTENSTRUSSELEN
Bakterier som er resistente mot antibio
tika er et alvorlig og økende problem i hele
verden. Hvis det sprer seg, kan det få store
konsekvenser for folkehelsen ved at det blir
vanskelig å behandle infeksjoner med vanlig
antibiotika. Foreløpig er det et begrenset pro
blem i Norge, men på sikt er det risiko for at
dette kan endre seg.
Norsk matvareproduksjon og norske dyre
hold har svært lavt forbruk av antibiotika og
er i en særklasse. I Norge går 87 prosent av
det totale forbruket av antibiotika til mennes
ker. Vi må fortsette å jobbe hardt for å fore
bygge antibiotikaresistens i matproduksjonen
for å bevare dagens status.
Det brukes svært lite antibiotika i fiske

oppdrett, men her er det problem med resis
tens mot lakselusmidlene. Etter fem intense
år med bekjempelse er det nå utbredt resis
tens. Ingen nye legemidler eller ikke-medi
kamentelle løsninger er umiddelbart i sikte.
Oppdrettsnæringens utfordring er å tilpasse
produksjonen i denne situasjonen.
ØKTE FORVENTNINGER TIL DYREVELFERD
Folks syn på dyrevelferd er i endring i takt
med at dyr får større verdi. Oppmerksomhe
ten rundt og forventningene til at Mattilsynet
skal forhindre at dyr lider og raskt gripe inn,
blir større – og går ofte langt utover vårt man
dat og våre ressurser.
Selv om dyrevelferden generelt sett er bra
i Norge, er det flere utfordringer. Store beset
ninger og intensiv drift krever langt større inn
sats i den daglige driften for å ivareta dyrenes
ve og vel. Skjer det noe, blir dessuten mange
dyr skadelidende. Konkurransen for å produ
sere mat effektivt og billig er stor og kan gå
utover dyrevelferden.
Flere anskaffer seg kjæledyr. De fleste

dyrene har det bra, men dessverre ser vi at
mange ikke har tenkt godt nok igjennom hva
som kreves for at kjæledyret deres skal ha
det bra. Det betaler en del kjæledyr en høy
pris for. Vi ser også en del kjæledyr i hjem
med sosiale problemer. Mange dyr blir lidende
siden de ofte er den svakeste part.
VI VIL VITE HVA VI SPISER
Ola og Kari Nordmann blir stadig mer bevisst
på hva de spiser og hva maten inneholder. I
dagens informasjonssamfunn øker forvent
ningene om rask og lett tilgjengelig infor
masjon. Overvåkning og dokumentasjon blir
viktigere, men det er utfordrende å møte for
ventingene om å ha full oversikt til enhver tid.
Nye dokumentasjonskrav møter vi også
når vi forhandler med andre land om eksport
av fisk og sjømat. Flere importland stiller
særegne krav utover det som er nedfelt i
internasjonale standarder. Dette betyr at
vi stadig må finne nye løsninger utover det
som dekkes av den norske og europeiske
tilsynsmodellen.
VI RIGGER OSS FOR FRAMTIDA
I de vel ti årene Mattilsynet har eksistert
har vi daglig levd med og møtt nye behov og
utfordringer. Vi har vist tilpasningsevne og
endringsvilje, og når det har vært nødvendig
har vi tatt større grep for å tilpasse oss
utviklingen.
Det siste året har gjort store
endringer. Vi har lagt en ny stra
tegi og omorganisert oss for å
bedre møte de raske og langsiktige
endringene i inn- og utland.
Vi tilfører større ressurser til tilsyn og
veiledning for å bli mer synlige og tydelige
overfor dem vi fører tilsyn med. Det vil bidra
til at det blir enklere å følge reglene. Vi har
styrket den strategiske siden ved driften. Vi
skal fange opp risikoer tidligere, bli mer tyde
lige og forutsigbare og vi skal utnytte ressur
sene enda bedre. Mange av utfordringene vi
møter berører også andre etater nasjonalt
og internasjonalt. Vi er helt avhengige av et
godt samarbeid med dem, og vi styrker sam
arbeidet.
Vi mener vi ruster oss for framtiden slik at
vi fortsatt skal løse samfunnsoppdraget vårt
på en god måte – både alene og i tett samar
beid med andre.

Det er økning i importerte vegetabiler som kan gi sykdom. Smittestoff
kjenner ingen landegrenser, og faren for å innføre smittestoffer som kan
overføres med mennesker eller dyr øker.
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ØKONOMI OG STATISTIKK

ÅRSREGNSKAP
UTGIFTER OG INNTEKTER
Årsregnskapet er satt
opp i samsvar med krav
i bestemmelser om
økonomistyring i staten
og Finansdepartementets
rundskriv R-115.

SPESIFIKASJON

Tallene nedenfor viser utgifter og inntekter som er regnskapsført av Mattilsynet, uavhengig av hvilke kapitler
og poster de er ført på i statsregnskapet.

UTGIFTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET
Utbetalinger til lønn og sosiale utgifter (a)
Offentlige refusjoner vedrørende lønn
Utbetalt til investeringer
Andre utbetalinger til drift (b)
Utbetaling av finansutgifter
Sum utbetalinger

2014

2013

795 590 294

825 992 626

-31 777 963

-32 083 125

10 731 347

9 600 611

461 603 006

476 160 345

27 550

188 052

1 236 174 234

1 279 858 508

(a) UTBETALINGER TIL LØNN OG SOSIALE UTGIFTER
Lønninger

688 877 845

676 716 155

81 809 022

79 764 163

Andre ytelser

13 605 187

14 068 938

Reguleringspremie kommunale/fylkeskommunale pensjonskasser

11 298 240

55 443 370

795 590 294

825 992 626

Sum utbetalinger til lønn og sosiale utgifter

(b) ANDRE UTBETALINGER TIL DRIFT

2014

2013

90 440 080

86 435 265

Leie av maskiner, inventar og lignende

15 815 047

17 430 426

Mindre utstyrsanskaffelser

10 244 901

10 599 041

Utgifter lokaler

Reparasjon og vedlikehold av maskiner, utstyr mv.
Regnskaps-revisjon- og økonomitjenester

Innbetalinger fra gebyrer (c)
Driftsinntekter
Innbetalinger av finansinntekter
Sum innbetalinger

2014

2013

119 722 529

99 733 213

10 530 748

11 562 072

148 119

84 168

130 401 396

111 379 453

2013

Arbeidsgiveravgift

Reparasjon og vedlikehold bygninger og lokaler

INNTEKTER RAPPORTERT TIL BEVILGNINGSREGNSKAPET

2014

Kjøp av tjenester til utvikling og løpende driftsoppgaver IKT
Forvaltningsstøtte
Kjøp av analyse og veterinærtjenester

1 107 469

1 207 923

35 983 964

18 279 990

23 450

292 813

42 383 150

59 884 699

29 991 812

31 372 694

124 327 038

134 295 193

Konsulenter og andre kjøp av tjenester fra eksterne

31 093 237

30 016 517

Reiser og diett

31 163 928

35 276 806

Øvrige driftsutgifter

49 028 931

51 068 979

Sum andre utbetalinger til drift

461 603 006

476 160 345

(c) INNBETALINGER FRA GEBYRER

2014

2013

Gebyr for særskilte ytelser
Gebyrer for tilsyn og kontroll
Avgifter planteforedlerrett

18 730 983

12 918 645

100 508 266

86 342 068

483 300

472 500

Sum innbetalinger fra gebyrer

119 722 549

99 733 213

Sum innbetalinger fra gebyrer

119 722 549

99 733 213

Kjøp av tjenester fra eksterne / fordelt på tilsynsområder
IKT-tjenester [18 %]

Forvaltningsstøtte
13 %]

Andre tjenester[14 %]

Analysetjenester
[55 %]

Kjøp av tjenester
Utgifter til kjøp av analysetjenester for verifisering av prøver som
tas ut i forbindelse med tilsyn,
overvåkning og kartlegging beløp
seg til 124,3 mill. kr i 2014, tilsvarende 55 pst. av totale utgifter til
tjenestekjøp fra eksterne.

Mattilsynets dekker utgiftene
til kjøp av forvaltningsstøtte fra
kunnskapsstøtteinstitusjoner som
ikke har egen bevilgning til dette
i statsbudsjettet. Mattilsynet
dekker også deler av utgiftene
som Debio har til å føre tilsyn med
økologisk produksjon og økologiske
produkter. I 2014 var utgiftene til
forvaltningsstøtte og delfinansiering av Debio på 30,0 mill. kr.

Kjøp av IKT-tjenester er knyttet til
utvikling av programvare og IKTløsninger samt vedlikehold og drift
av eksisterende løsninger. I 2014
var disse utgiftene på 42,4 mill. kr.

Andre tjenestekjøp retter seg bl.a.
mot bekjempelse av plantesjukdommen pærebrann, verdiprøving av
plantesorter og biologisk utprøving,
samt administrative tjenester, bl.a.
knyttet til organisasjons- og ledelsesutvikling og rekruttering. I 2014
var disse utgiftene på til sammen
31,1 mill. kr.
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ØKONOMI OG STATISTIKK

STATISTIKK
SLIK BRUKER MATTILSYNET RESSURSENE
Tabellen viser at det
har vært små endringer
i registrert tidsbruk på
de enkelte prosessene
de tre siste årene.

Tidsbruk, totalt antall årsverk / 2012 / 2013 / 2014
800

2012

700
2013

600

2014

500

2012

2013

EØS-regelverk implementert i Norge innen frist

78 %

75 %

74 %

Regelverksutvikling på mattilsynet.no – antall besøk

23 011

39 402 *)

46 968

TOTALT ANTALL TILSYN

300
200
100
Utvikle
regelverk

Føre tilsyn

Kommunisere
og veilede

Innhente
kunnskap og
analysere
tilstand

Styre
Mattilsynet

Støtte
Mattilsynet

Prosessen «Føre tilsyn» omfatter både tilsyn i form av inspeksjoner, revisjoner, arbeid med utsteding av
godkjenning/attester, og andre aktiviteter som beredskapsarbeid, tilsynsfaglig kompetanseutvikling og
koordinering av tilsynet. Det omfatter også prøveuttak til overvåkings og kontrollprogrammene våre, som
dermed ikke synes under søylene for «Innhente kunnskap og analysere tilstand».

54 015

55 335

71 071

Biprodukter

175

167

183

Innsatsvarer

472

428

557

13 981

15 019

27 615

Primærproduksjon med akvatiske dyr

3 238

3 071

3 800

Primærproduksjon med planter

1 537

1 794

1 837

18 795

19 688

22 685

Drikkevann

1 616

1 579

1 724

Import

3 654

3 192

3 924

Grensekontroll

9 678

9 687

7 430

Eksport

502

562

1 163

Annet tilsyn

367

148

153

62 %

58 %

33 %

Drikkevann

73 %

67 %

42 %

Dyrevelferd

49 %

45 %

23 %

Fiskehelse

58 %

55 %

32 %

TIDSBRUK UTØVENDE TILSYN 1

506,5

496,3

495,6

Biprodukter

2,3

2,7

2,8

Innsatsvarer

5,8

5,8

5,5

110,1

112,4

119,1

Primærproduksjon med akvatiske dyr

33,4

32,9

35,6

Primærproduksjon med planter

14,2

13,8

13,5

153,8

153,0

153,6

Drikkevann

26,1

24,2

23,2

Import

16,9

16,7

17,8

Grensekontroll

13,8

13,3

12,7

Eksport

13,4

14,8

16,2

5,6

2,6

1,9

111,2

104,1

93,7

1 197 693

1 211 230

1 208 896

Primærproduksjon med landdyr (også etter dyrevernloven)

MANGLENDE REGELVERKSETTERLEVELSE
Fordelt på utvalgte områder:

Fordelt på tilsynsområder:

Primærproduksjon med landdyr

Totalt antall tilsyn 2014 / fordelt på tilsynsområder

Grensekontroll [7 430]

Tidsbruk, utøvende tilsyn 2014 (årsverk) / fordelt på tilsynsområder
Biprodukter, innsatsvarer og
annet tilsyn [10,2]

Biprodukter, innsatsvarer og
annet tilsyn [893]

Import og eksport
[5 087]

Kjøttkontroll [93,7]

Drikkevann
[1 724]

Dyr [27 615]

Grensekontroll [12,7]
Import og
eksport [34]

Næringsmidler*
[22 685]

Fisk [3 800]
Planter [1 837]

* Fordeling:
Slakterier / 5 355
Sjømatproduksjon / 1 970
Servering og detaljist / 13 521
Annet – næringsmidler / 1 839

Dyr [119,1]

Næringsmidler

Annet tilsyn
Fisk [35,6]
Planter [13,5]

2014

Fordelt på tilsynsområder:

Næringsmidler (inkl. slakteri, sjømat, servering, deltalist og annet)

400

0

UTVALGTE INDIKATORER

Kjøttkontroll
UTGIFTER – TOTALT (1000 KR) 2
Utvalgte utgifter fordelt på hovedprosesser:

Drikkevann
[23,2]

Regelverksutvikling
Næringsmidler* [153,6]
* Fordeling:
Slakterier / 39,3
Sjømatproduksjon / 18,7
Servering og detaljist / 85,8
Annet – næringsmidler / 9,8

Føre Tilsyn
Kommunisere og veilede
Innhente kunnskap og analysere tilstand

7 382

6 929

7 311

148 143

146 126

134 301

8 758

6 436

11 004

142 397

146 435

137 685

Styre Mattilsynet

13 900

14 661

15 241

Støtte Mattilsynet

179 581

174 424

170 253

Lønn (all lønn registreres på ett tiltak)

697 532

716 221

733 101

* Ny tellemåte etter overgang til nytt nettsted.
1. Antall årsverk registrert på tiltak for
utøvende tilsyn ved
avdelingskontorene,
inkl. kjøttkontroll.
2. Tall er fra internregnskapet, og vil
kunne avvike fra tall
kontantregnskapet.
Tallene er korrigert
for refusjoner og
andre merinntekter.

