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Fødevarerejseholdet har dags dato foretaget kontrol i
3

samarbejde med Skat og arbejdstilsynet. Der er udleveret

1

retssikkerhedsblanket og vejledt om betaling for kontrollen.
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Drøftet virksomhedens
håndtering af slagteaffald.Virksomheden forklarer, at
SRM-spandene opbevares på loftet, da virksomheden kun
sjældent har kød med risikomateriale.Virksomheden forklarer,
at spandene sættes i fryserummet, hvis der går tid inden daka
kan komme og hente dem. Virksomheden er vejledt om
reglerne for opbevaring og håndtering af slagteaffald, herunder
adskillelse af SRM fra andre fødevarer.
Mærkning og information: Der træffes afgørelse om
beslaglæggelse af 91 lammehoveder pga. manglende
sporbarhed. Følgende er konstateret: 6 lammehoveder er
under kontrollen anbragt i en rød plastkasse i
opskæringslokale. Hvert lammehoved er indpakket separat i en
tynd plastikpose med knude. Der er ingen former for mærkning
på poserne. Ved sporbarhedskontrol har virksomheden
fremvist en faktura fra autoriseret slagtehus. Af fakturaen
fremgår teksten "Hjerte lever hoved" 1 kg. Virksomheden
forklarer, at det ikke er alle lammehovederne, der er fra den
pågældende leverandør. Virksomheden kan ikke fremvise

X

yderligere sporbarhedsdokumentation. I fryserum opbevares
3 timer
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yderligere 8 kasser med i alt 85 lammehoveder i hver. 1 lammehoved er vejet til 1.450 g. Lammehovederne er
pakket enkeltvis i plastposer uden nogen former for mærkning. Leverandøren har under kontrollen fremsendt
sporbarhedsdoumentation i form af foto af faktura og følgeseddel fra en svensk virksomhed. Disse fotos er
fremsendt til fødevarerejseholdet under kontrollen.
Virksomheden er partshørt. virksomheden forklarer, at der er tale om hoveder fra lam, ikke fra får. Normalt
plejer virksomheden at overføre mærkningsoplysninger fra den store plastpose, som varerne kommer i til de
kasser, som hovederne anbringes i. Det er en fejl, at det ikke er sket.
Skrivelse er fremsendt.
Det indskærpes, at fødevarevirksomheder skal kunne dokumentere, hvorfra de får leveret fødevarer.
Sporbarhedsdokumentationen skal være til stede i virksomheden senest på tidspunktet for modtagelse af varen
og skal som minimum indeholde oplysninger om: Leverandør, Modtager, leveringsdato, vareart samt mængde
eller antal. Oplysningerne skal være entydigt identificérbare.
Følgende er konstateret: Se afsnit vedr. beslaglæggelse og destruktion. Desuden kontrolleret sporbarhed på
frosne lammetunger. Virksomheden har fremvist håndskrevet faktura fra en registreret fødevarevirksomhed,
hvoraf det fremgik, at der var foretaget rettelser i teksten. Virksomheden forklarede, at teksten var oversat til
dansk. Virksomheden fremviste desuden yderligere engrospakninger af tilsvarende lammetunger. Både
engroskasse og de plastposer, som lammetungerne var pakket i var mærket med virksomhedsoplysninger, der
viste, at tungerne oprindeligt kom fra en autoriseret virksomhed. Indskærpelse medfører gebyrbelagt
opfølgende kontrol. For klagevejledning, se bagsiden. Fødevarerejseholdet har under kontrollen set
sporbarhedsdokumentation for de 16 dyr (okser), som netop var blevet leveret til virksomheden. Der var ingen
anmærkninger til disse.
Påbud om destruktion af oksekød og lammehoveder fremsendt. Følgende er konstateret:
På bord i opskæringslokale er anbragt 60 kg. frosset hakket oksekød i 10 kilos poser uden mærkning samt 30 kg.
afskær af oksekød i rød plastkasse uden mærkning. Virksomheden forklarer, at der er tale om varer, som skal
kasseres, da det ved en fejl er kommet i fryseren uden nogen mærkning på, og det derfor ikke skal anvendes.
Fødevarerejseholdet konstaterede efterfølgende, at der også i virksomhedens fryserum opbevares 60 kg. frosset
hakket oksekød pakket i poser á 10 kg uden nogen mærkning.
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Virksomheden har fremvist sporbarhedsdokumentation i form af håndskrevet følgeseddel, der viser, at der den
31. december 2017 er leveret 300 kg. hakket oksekød (med anført ckr-nr) til en registreret fødevarevirksomhed.
Virksomheden har endvidere fremvist sporbarhedsdokumentation for indkøb i form af sporingsrapport fra
autoriseret slagtehus, hvor samme ckr-nr. fremgår. Virksomheden forklarer, at modtagervirksomheden ikke var
tilfreds med kødets fedtprocent og derfor returnerede de 120 kg af kødet. Virksomheden forklarer, at det
returnerede kød opbevares i fryseren med henblik på kassation.
Da ingen af poserne er mærket på nogen måde, kan kødet ikke identificeres og det kan derfor ikke
dokumenteres, at den fremviste sporbarhedsdokumentation vedrører det pågældende kød. På den baggrund
vurderes sporbarhedsdokumentationen som utilstrækkelig.
For oksekøds afskær i vacuumpakket pose kan virksomheden ikke fremvise
sporbarhedsdokumentation.Virksomheden er partshørt og havde følgende bemærkninger: Normalt sætter vi en
label på med oplysninger eller skriver på pakken eller kassen, hvilket ckr nummer, der er tale om, men vi har haft
travlt og så er det ikke blevet gjort. Vi var på vej til at smide kødet ud, da I kom, men fordi vi samtidig var ved at
få leveret varer, nåede vi det ikke. Hvis I var kommet 10 minutter senere, havde det været smidt ud.
For lammehovederne gælder ligeledes, at ingen af poserne er påsat mærkning, hvorfor kødet ikke kan
identificeres og der dermed ikke kan dokumenteres sammenhæng til den fremviste sporbarhedsdokumentation.
Det er således umuligt at fastslå oprindelsen. Partshøring: Se afsnit vedr. beslaglæggelse.
Oksekødet er under kontrollen den 24. januar 2018 udpakket og anbragt i dakaspande. Ved videreførsel af
kontrollen den 5. februar 2018 er de lammehoveder, som blev beslaglagt under kontrollen den 24. januar 2018
ligeledes destrueret ved udpakning og anbringelse i dakaspande. Fødevarerejseholdet har i begge tilfælde
overhældt kødet med grøn destruktionsfarve. Påbuddet vurderes derfor som værende efterkommet.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomhedens registreringsforhold. CVR-nummer på kassebon svarer til det,
som er registreret i Fødevarestyrelsens register. Virksomheden er registreret til samhandel med animalske
produkter. OK.
Der er optaget fotos til dokumentation.
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