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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret hygiejnisk
Skodborg Mejeri

opbevaring af fødevarer på lager - OK

Skodborg Søndergade 25

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring af lagerlokaler

6630 Rødding

samt lokaler til udpakning af ost. OK

18981009

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret skadedyrssikring af port

M 262

ved modtagelse samt lagerlokaler - OK
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
1

risikoanalyse vedr. fjernelse af ostvoks. Virksomheden oplyser,

1

at virksomheden anvender en branchekode vurderet af

1

Fødevarestyrelsen. Den fremviste risikoanalyse beskriver ikke

1

risici forbundet med fjernelsen af ostvoksen.

1

Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

1

Vejledt generelt om reglerne på området.

1
1

Virksomheden oplyser, at ostevoksen bliver sendt til
forbrænding.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret
uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på
egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på udvalgt
vare på lager. OK
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: Fulgt op på indskærpelse fra sidste
kontrolbesøg, der er fremvist skriftlige procedurer for
modtagelse, opbevaring og udfærdigelse af
indenrigserklæringer og sikring af opdatering. Herudover er
fremvist nedskreven procedurer til sikring af sammenhæng
mellem certifikat, samt de varer der fysisk udlæsses fra
virksomheden i forbindelse med eksport.
"Procedurebeskrivelse for eksport læsning." Ingen
anmærkninger.
Fulgt op på indskærpelse fra sidste kontrolbesøg.

X

Virksomheden ønsker ikke at skrive certifikater, og har derfor
tilbageleveret alle tidligere udleveret, certifikatpapir
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1 time 45 min.

Kontrolrapport
Uhrenholt A/S

Skodborg Mejeri
Skodborg Søndergade 25
6630 Rødding
18981009
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(09-04-2015) med vandmærkepapirnummer 2587100-2587104, til FVST SydVest Jylland. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Alle relevante økologi-kontrolopgaver er kontrolleret i indeværende kalenderår
(modtagekontrol/transport, regnskab, krydskontrol, dokumentation, adskillelse/identifikation/rengøring. Ingen
anmærkninger
Det er konstateret, at virksomhedens adresse, kontrolkode samt leveringsdato ikke fremgår på dokumenter,
virksomheden sender med varer. samt at den modtagne mængde af en ost, ikke svarer til den mængde af
samme ost, der er sendt til kunde
-Vejledt generelt om reglerne på området.
- Medtaget følgelsseddel til krydskontrol.
Virksomheden oplyser, at virksomheden ikke leverer bi- og restprodukter til foderbrug
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