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Biksen på Søve
Kl. 19.00
24 medlemmer
Kr. 1470,Guro, Åshild P., Bjørg og Gunhild

Dagens tema:

Mattilsynet v/ Liv Engravslia, regiondirektør Buskerud, Vestfold og Telemark

Leder ønsket velkommen. Bjørg Nagelhus og Jonnie Nilsen ble ønsket spesielt velkommen som
nye medlemmer.
Guro leste utdrag fra Kongens nyttårstale hvor hun bl. a. snakket om barnas grunnlov laget av
barnehagebarn de hadde med seg da de besøkte slottet. De hadde laget den i anledning av
grunnlovsjubileet.
Barnas grunnlov:
«Vi skal si snille ord. Store barn skal hjelpe små barn. Alle mennesker må ta vare på jorda vår»
Deretter sang vi «Jeg snører min sekk av Margrethe Munthe».
Sekretæren leste et takkebrev fra Juliane Tveit i forbindelse med hennes 80-årsdag, og
minneord hun hadde skrevet om Ingeborg Grindem som døde 29.11.2014. Deretter leste hun
referat fra julemøtet.
Liv Engravslia holdt et interessant foredrag om Mattilsynet – Statens tilsyn for planter, fisk, dyr
og næringsmidler.
Mattilsynet er 10 år, og erstattet Statens næringsmiddeltilsyn, Statens dyrehelsetilsyn, Statens
landbrukstilsyn samt Fiskeridirektoratets sjømatkontroll og kommunale næringsmiddeltilsyn, og
er dermed en stor tilsynsmyndighet med svært vidtfavnende ansvarsområder.
Fra 1. februar skal Mattilsynet endre sin organisasjon. Nytt regionskontor for vårt område blir da
lagt til Brumunddal istedenfor Bø. Liv Engravslia som nå er regiondirektør i Bø skal deretter
jobbe på hovedkontoret som fagdirektør.
Mattilsynet har hovedkontor i Oslo, samt regionskontorer og distriktskontorer. Mattilsynet har
ca. 1 300 ansatte. Veterinærer (cand. med. vet., matvitere (mastergrad), matteknologer
(bachelorgrad) og jurister utgjør en stor del av de ansatte.
Alle som jobber med produksjon, distribusjon og servering av mat og behandling av dyr har
ansvar for å følge Norges lover og forskrifter. Norge må også følge internasjonale regler som for
eksempel EØS-avtalen.
Helsemessig trygg mat/drikkevann. God helse hos planter/fisk/landdyr. God velferd/respekt for
dyr. Ivareta helse, kvalitet, miljø og forbrukere i matproduksjon er Mattilsynets viktigste
oppgaver.
Trygg mat/drikkevann
Det foretas bl. a. tilsyn på slakterier, kjøttkontroller, dyrevernet på slakterier, spisesteder,
sykehus og institusjoner, kantiner, barnehager. Det er både planlagte og tilsyn uten forvarsel
som foretas. Et pilotprosjekt er i gang for å forbedre spisesteder. Hensikten er å gi alle
serveringssteder «karakter» i form av et smilefjes. Smilefjeset skal være godt synlig på

spisesteder, og gi publikum god informasjon om det enkelte spisested.
Mattilsynet godkjenner også, og fører tilsyn med vannforsyningssystem.
Dyr og dyrehold
Norge har god status når det gjelder dyrehelse
Det er dyreeiers ansvar at dyrene har det bra, men Mattilsynet skal se til at dyreeiere gjør
jobben sin. Dersom dyreeier bryter loven og ikke håndterer dyrene på en god nok måte, har
Mattilsynet rett og plikt til å gripe inn. De kan ta dyr i forvaring, omplassere dem eller avlive om
nødvendig.
I loven heter det blant annet at "enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling
eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller
politiet".
Mattilsynet fører også tilsyn med planter, kosmetikk, fisk og akvakultur.
Det ble servert rundstykker, kringle og kaker.
Som avslutning sang vi «Sov du lille spire ung»

