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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrolbesøg i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Havnen 70

ansvarlige. Retssikkerheds- og klagevejledning, samt

7620 Lemvig

kontrolrapport fremsendes efterfølgende til virksomhedens

76129010

E-boks.

5045

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret procedurer til
1

sikring mod skadedyr i produktionslokaler, herunder placering

1

af UV-insektfælder og procedurer til sikring mod indslæbning af

1

skadedyr/forurening fra ingredienser (salt i Big-bags) der

1

indtransporteres udefra. Virksomheden har redegjort for
procedurerne og henvist til risikovurdering. Ingen

1

anmærkninger.

1

Følgende områder er kontrolleret: Opbevaringsforhold i
modningskølerum, produktion af letsaltede IQF-frosne
torskefileter, pakning af vådsaltede torskefileter, optøning af
råvarer, opbevaringsforhold for og håndtering af biprodukter til

1

foderbrug, opbevaringsforhold for råvarer/ingredienser til
fødevareproduktion og produktion af mince til farsproduktion.

1

Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at der arbejdes
med planer om ændring af flow for råvarer/fraskær til
farsproduktion og, at ingredienser som anvendes til
farsproduktion, vil blive flyttet til ny-autoriserede lokaler i
nærmeste fremtid.
Forhold vedrørende indtransport af Big-bags med salt fra
udendørs lagerområde er kontrolleret og sammenholdt med
fremlagt flowdiagram og risikovurdering. Ingen anmærkninger.
Hygiejne: Rengøring: Følgende er kontrolleret: Rengøring af
fileteringshal, område med IQF-fryser, område med
nedsaltning, optøningsområde, køle- og fryserum,

X

X

personalesluse, pakkeri for saltfisk og lager med emballage og
hjælpestoffer. Ingen anmærkninger. Virksomheden oplyser, at
emballage o.a. der opbevares nederst under pallereol ved
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optøningsanlægget fjernes, idet området konstant udsættes for opsprøjt fra optøning og kørende trucks. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Ved rundgang udendørs og i produktionslokaler, er skadedyrssikringen kontrolleret,
herunder er rapport fra eksternt skadedyrsfirma og virksomhedens opfølgning/reaktion kontrolleret.
Virksomheden har redegjort for opbevaringsforhold for plastkar og kassable træ-paller - og herunder oplyst, at
der arbejdes med planer for etablering af opbevaringsforhold som giver bedre mulighed for
skadedyrsinspektion. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens vedligeholdelsesplaner. Virksomheden har redegjort for forsøg med nye truck-værn
og oplyst, at disse opsættes ved alle vægge hvor der er risiko for skader fra trucks. Når dette er etableret, vil der
blive udarbejdet plan for renovering af væggene. Ingen anmærkninger.
Virksomheden har ligeledes oplyst, at der arbejdes med renovering af frostanlæg og porte i stort fryserum,
således at rimdannelser undgås. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret risikovurdering og revision at delelementer af egenkontrollen.
Virksomheden har fremlagt revideret flowdiagram og risikovurdering for opbevaring og brug af salt i Big-bags.
Forhold vedrørende sikring mod indslæbning af ekskrementer fra fugle etc. er drøftet. Fødevarestyrelsen har
redegjort for reglerne og redegjort for forbehold vedrørende den udarbejdede risikovurdering. Virksomheden
har fremlagt løsningsforslag. Ingen anmærkninger.
Uddannelse i hygiejne: Ved observation under rundgang i pakkeri, er personalets påklædning og hygiejnisk
adfærd kontrolleret uden anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens autorisation. I forbindelse med re-autorisation af
virksomhedens selskaber, fjernes aktiviteterne varmebehandling og økologiaktiviteter fra virksomhedens
autorisation. Aktiviteterne er flyttet og overføres til anden virksomhed i selskabet. Skriftligt autorisation og
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oplysninger om evt. ændringer i kontrolfrekvenser fremsendes senere til virksmhedens E-boks.
Kontrolleret virksomhedens importaktivitet. Det er konstateret, at virksomheden ikke importerer fødevarer
under restriktion/intensiveret kontrol.
Registrering af importaktiviteter, samt procedurer ved import af fødevarer fra 3-lande er kontrolleret.
Virksomheden har redegjort for procedurer for import fra specifikke 3-lande, samt systemer for godkendelse af
leverandører. Virksomheden har fremlagt konkret "supplier questionnare", fremsendte HACCP-procedurer fra
konkret 3-lands leverandører, samt produktspecifikationer. Ingen anmærkninger.
Kemiske forureninger: Med henblik på sikring mod potentielle kemiske forureninger, er opbevaringsforhol for
rengørings-, desinfektions-, og smøremidler kontrolleret. Ingen anmærkninger.
Andet: Kontrolkampagne vedr. specifikke fiske-sporbarhedsregler. Virksomheden oplyser, at der p.t. ikke
anvendes råvarer fra danske leverandører. Ingen anmærkninger.
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