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Ordinært kontrolbesøg: Kontrolresultatet er gennemgået med
virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til
virksomhedens E-boks.

Havnen 70
7620 Lemvig
76129010

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret

5045

uden anmærkninger: Procedurer ved lactatbehandling af
udvandede fiskeprodukter, håndtering af IQF-frosne fileter ved
1

glasering, filetering og trimning af optøede fisk, optøning, samt
behandling af fraskær til mince. Kontrolleret håndtering og

1

hygiejnisk indtransport af salt der anvendes til nedsaltning af

1

fiskeprodukter. Virksomheden har redegjort for procedurerne.

1

Ingen anmærkninger.

1

Virksomheden har oplyst, at der er udtaget prøver af

1

fødevarestyrelsen den 21-02-2018 som virksomheden ikke har
modtaget svar på. Fødevarestyrelsen undersøger sagen
nærmere.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret: Vedligehold af gulve,
vægge og lofter, samt fjernelse af inventar og udstyr der ikke
anvendes.
Følgende er konstateret: Vægge i modningskølerum er hullede
og itu og pladerne krakelerer. Porte og karme omkring disse er
itu og præget af påkørsler. Gulve i en del af
produktionsområderne fremtræder slidte. Virksomheden
oplyser følgende: Der foretages bygningsgennemgang
førstkommende mandag. Der er igangsat udbedring af vægge i
kølerum og renoveringerne forventes at være afsluttet i løbet
af en måned.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om reglerne for vedligehold af

X

fødevarevirksomheder.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
20-04-2018

3 timer 30 min.
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analyser af saltfisk og IQF-fisk. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret flowbeskrivelser og risikoanalyser for big-bags med salt, som opbevares udendørs. OK.
Virksomheden har fremlagt flowdiagram og risikovurdering, og oplyst, at bemærkninger i risikovurderingen
under potentiel risiko og forebyggende foranstaltninger redigeres, således at bemærkninger om beskrevne ikke
eksisterende yderemballage fjernes og beskrivelse af personalets håndtering præciseres. Virksomheden har
ligeledes oplyst, at gennemførte analyser har dokumenteret, at der ikke er en mikrobiologisk risiko. Det er
fødevarestyrelsens vurdering, at beskrivelser af risikoen for indtransport af potentielle fremmedlegemer bør
redigeres, således at kontrol af dette indgår i de daglige rutiner.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret mærkning på følgende produkter: IQF-fisk, udvandede og
lactatbehandlede produkter, samt saltfisk. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret autorisation, sammenholdt med aktuelle aktiviteter. Ingen anmærkninger.
Forhold vedrørende formel autorisation er drøftet, idet virksomheden ikke har modtaget endelig autorisation.
Der er vejledt om, at mangel på formel skrivelse ikke har indflydelse på virksomhedens mulighed for at
producere.
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