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Høringsuttale til laboratorieordningen. 
 
KNT Etne, Ølen og Vindafjord støtter KNT-forum sin uttale med følgende tillegg: 
 
Vårt KNT-område, med 2 slakterier og stor kjøttvareproduksjon med stort behov for nærhet både 
for tilsynsprøver og oppdragsprøver, er et område der Staten bør sikre analysekapasitet. (Omtalt 
under punkt 6. i høringsnotatet). 
TILSYNSPRØVER 
I dag har vi akkreditert, mikrobiologisk KNT-laboratorium som tar alle mikrobiologiske tilsynsprøver 
pluss radioaktivitet. Nærheten til laboratoriet gir effektivitet i kjøttkontrollen og øvrig tilsyn. I tillegg 
gir det raskest mulig svar på prøver og kortest mulig tilbakeholding av slakt og dermed minst mulig 
kvalitestap for slakteriene.  
Vårt KNT er i dag en LORAKON-stasjon. Laboratoriepersonalet har kompetanse på 
radioaktivitetsprøver og er en del av landets beredskap på kjøtt og levendedyr-måling. Dette må 
nødvendigvis ligge nær slakteriene.   
OPPDRAGSPRØVER  
Slakteriene er gjennom regelverket pålagt å ha egenkontroll. Dette utgjør en stor del av 
prøvemengden ved vårt laboratorium. Lokal tilgang til tjenesten og nærhet er viktig for disse 
bedriftene. I tillegg gir vi kommunene og privatpersoner tilgang på analysekapasitet  nært .  
 
I Stortingsproposisjonen om ny organisering av matforvaltningen er det presisert at staten har 
ansvar for at næring og kommuner har nødvendig tilgang på analysekapasitet til å tilfredsstille 
kravene til dokumentasjon av sin internkontroll, og at staten i visse tilfeller har ansvar for å sikre at 
den finnes. 
 
Vårt område er, på grunn av slakteriene, et slikt område staten bør sikre har analysekapasitet. Her 
er stor samling matproduksjon i småkommuner der det p.g.a manglende prøvegrunnlag, ikke er 
mulig å drive et rent kommersielt frittstående laboratorium. 
  
Staten kan gjøre dette enten ved direkte driftsstøtte eller, i anbudsbeskrivelsen og 
innkjøpskriteriene, legge inn at tilsynsprøvene skal tas lokalt dersom det er mulig og derigjennom 
sikre grunnlag for fortsatt laboratoriedrift. 
  
En kjøttkontroll må ha tilgang på trikinanalyser og antibiotikakontroll på stedet. Begge deler krever 
uansett noe laboratorium.   
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