
Mattilsynet
Region Øst

Saksbehandler: Zdenka Ruzic
Tlf: 22 40 00 00 / 22779124
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

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

VESTRE THUVE GÅRD ERNST MAGNE
CARLSEN
Vestre Thuve, Raveien 449B
3239 SANDEFJORD

Deres ref:  

Vår ref: 2018/179490  

Dato: 29. august 2018  

Org.nr: 985399077

Tilsynsrapport
I forbindelse med langvarig tørke i sommer og mangel på grovfôr i deler av landet, fikk Mattilsynet
mange henvendelser knyttet til kjøp av høy og halm i utlandet. Mange av henvendelser kom fra
personer som ikke var fôrvirksomheter fra før, og som dermed manglet kunnskap om den viktige
rollen en «omsetter/importør av fôr» har for folkehelse, dyrehelse, plantehelse og miljø.
Veiledning om det ansvaret dere har som importør er tidligere gitt på telefon og sendt på e-post .

Vi viser til inspeksjonen hos VESTRE THUVE GÅRD ERNST MAGNE CARLSEN.
26. juli 2018.

Inspeksjonen ble utført av seniorinspektør Anne Kari Kroken og seniorinspektør Zdenka Ruzic.
Daglig leder Ernst Carlsen var til stede under inspeksjonen.

Tilsynet omfattet

• Forvarer - omsetning, Fôrvare godkj./reg.nr. NO18052190
• Import av forvarer
• Første mottaker, forvarer

Konklusjon
Virksomheten hadde foretatt en grundig vurdering av produsenten i Polen, og har risikovurdert at
fôret kommer fra områder med liten drøvtyggerproduksjon, fra områder hvor grovfôret er produsert
uten husdyrgjødsel i produksjonsåret og fra områder med lav eller ingen forekomst av smittsomme
sykdommer. Virksomheten har god rutiner for sporbarhet og oppfølging av både leverandører og
kunder. Faren for innførsel av f. eks. floghavre, diverse skadegjørere og dyresykdommer var kjent og
ble ivaretatt.

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

Se regelverk og rettigheter.
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Med hilsen

Kjersti Søli
avdelingssjef

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.

Vedlegg:
Regelverk og rettigheter
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Regelverk og rettigheter
Mattilsynet kan føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak
Mattilsynet har hjemmel til å føre tilsyn og fatte nødvendige vedtak i matloven § 23 / dyrevelferdsloven § 30 /
dyrehelsepersonelloven / forskrift om omsetning av reseptfrie legemidler § 18.

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

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

Du må betale gebyr hvis Mattilsynet må gjennomføre nytt tilsyn i saken
Vi krever at du betaler et gebyr på 2300 kroner hvis vi må gjennomføre nytt tilsyn i saken. Krav om gebyr er
hjemlet i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer,
næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften) § 1, kontrollforordningen artikkel 28, og forskrift
28. januar 2004 nr. 221 om avgifter og gebyr i matforvaltningen § 15a.

Vi har vurdert saken etter dette regelverket

• FOR 2002-11-07 nr 1290: Forskrift 7. nov. 2002 nr. 1290 om fôrvarer (forvareforskriften - forforskriften )
• FOR 2015-06-22 nr 752: Forskrift 22. jun. 2015 nr. 752 om floghavre (forskrift om floghavre )
• FOR 2010-01-14 nr 39: Forskrift 14. jan. 2010 nr. 39 om fôrhygiene (forskrift om forhygiene )




