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Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret at virksomheden har
en risikoanalyse. Ingen anmærkninger. Vejledt konkret om
Tuborg Boulevard 12, 3.

risikovurdering af bl.a. for hvordan virksomheden sikrer at

2900 Hellerup

producenterne er underlagt fødevarekontrol samt hvordan

34054770

virksomheden sikrer produktets kvalitet (fx at råvaren er ren
birkesaft). Forholdet er vurderet som bagatelagtig
overtrædelse da virksomheden mundtligt kan redegøre for det
samt at virksomheden oplyser at det vil blive bragt i orden med
det samme.
1

Offentliggørelse af kontrolrapport: Det indskærpes at

2

virksomheden skal offentliggøre det seneste fire
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Følgende er
konstateret: Virksomheden har to hjemmesider hvor der

1

markedsføres fødevarer. På hjemmesiden

1

www.sealandbirk.com er der ikke link til kontrolrapporterne,
virksomheden har desuden en hjemmeside
www.sealandnaturalresources.com som styres i udlandet men
hvor virksomhede har indflydelse på siden, der er hellere ikke
angivet link til kontrolrapporter. Virksomheden havde ingen
bemærkning. Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende
kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret registrering som importør i
forbindelse med kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at virksomheden opbevarer ubenyttet
certifikatpapir under lås samt at annullerede certifikatpapir
opbevares i nummerrækkefølge sammen med kopi af anvendt

X

X

certifikatpapir. Ingen anmærkninger. Kontrolleret
baggrundsdokumentation for certifikat udstedt den 9. august
2016. Samt gennemgået virksomhedens procedure for hvordan
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de sikrer at varen er i Danmark når virksomheden indsender certifikat til underskrift. Ingen anmærkninger.
Vejledt konkret om at virksomheden skal kunne redegøre for alle udleverede certifikatpapir samt for anvendelse
af korrekt certifikat, dvs. for varer der er produceret i Danmark (HC-09) og for varer som produceret i udlandet
(HC-06). Forholdet er vurderet som bagatelagtig overtrædelse da det er kun en enkelt side virksomheden ikke
kan redegøre for men virksomheden elleres har styr på procedurerne. Vejledt konkret om skriftlige procedurer
for bl.a. for håndtering og udfyldning af certifikater, for hvordan virksomhedens sikrer at modtagelandets krav er
opfyldt, for opbevaring af certifikatpapir samt for underretning af Fødevarestyrelsen ved bortkomst af
certifikatpapir. Virksomheden oplyser at procedurerne vil blive udarbejdet med det samme.
Fødevarestyrelsen har registreret oplysninger til brug for fastsættelse af kontrolfrekvensen pr. 1. januar 2017.
Når den nye frekvens bliver fastsat, vil virksomheden blive orienteret herom.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår.
Kontrolleret økologimærkningen samt mærkningen af ingredienser af "Sealand Birk rasberry" og "Sealand Birk
orginal". Ingen anmærkninger. Kontrolleret at leverandøren af rå birkesaft og lageret som virksomheden
opbevarer økologiske fødevarer er underlagt økologikontrol samt kontrolleret at økologiske fødevarer fremgår
som "økologisk" i ind- og udgående faktura. Ingen anmærkninger. Medtaget dokumentation til krydskontrol.
Udleveret tillægsside.
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