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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrolbesøg i virksomheden.
Anledningen er første forsøgsslagtning efter rekonstruering af
Langsand 34

virksomheden. Kontrolresultatet er gennemgået med

6960 Hvide Sande

virksomhedens ansvarlige og fremsendes efterfølgende til

33572506

virksomhedens E-boks.

5986

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
1

Slagtning, afblødning og udtagning af chip/tracker i anledning

1

af interne undersøgelser af fiskenes tilvækst. Ingen

1

anmærkninger. Virksomheden oplyser, at fisk som fileteres i

1

forbindelse med undersøgelserne, ikke anvendes i

1

produktionen. OK
Kontrolleret hygiejne ved vejning, sortering, pakning og isning
af laks, samt hygiejnisk håndtering af ren is. Virksomheden

1

oplyser, at der udtages prøver af miljøet (listeriaprøver), renset
havvand og is d.d. Analyseresultater kontrolleres ved næste
kontrolbesøg.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøringsstandarden under
produktion uden anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligehold af lokaler,
samt planer for færdiggørelse af ombygninger. Ingen
anmærkninger. Virksomheden har redegjort for igangværende
om- og tilbygninger og oplyst, at der etableres nye fælles
personalefaciliteter, nyt sluseområde til slagteri, nyt kølerum og
pakkeri, samt reguleres terræn hvor der har vist sig
uhensigtsmæssige hældninger og dermed mulighed for indløb
af overfladevand (emballagelager). Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Følgende er kontrolleret:
Igangsættelse af egenkontrolprogrammet ved opstart af

X

slagtningerne. Virksomheden har redegjort for revision af
egenkontrolprogrammet, konstaterede afvigelse i forbindelse
med nedlukning i 2017, samt igangsatte korrigerende
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handlinger. Ingen anmærkninger. Virksomheden har oplyst om igangsættelse af prøveplan d.d., samt
konklusioner fra sidst afholdte HACCP-møde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret procedurer for håndtering og opbevaring af certifikatpapir. Ingen anmærkninger.
Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Offentliggørelse af
kontrolrapporter på egen hjemmeside. Virksomheden oplyser, at der ikke markedsføres via Dansk hjemmeside.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse om overholdelse af certifikatkrav fra forrige kontrolbesøg.
Forholdet er bragt i orden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer der sikrer at relevante certifikatkrav overholdes ved
eksport til 3-lande. Virksomheden har tillige redegjort for bortkomst af certifikatpapir, redegjort for afvigelsen
og fremlagt reviderede procedurer for håndtering og opbevaring af certifikatpapir. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret virksomhedens nuværende autorisation uden anmærkninger - og vejledt om procedurerne for
anmodning om ny autorisation.
Virksomheden oplyse, at der indsendes ansøgning om re-autorisation af slagteriet, vedlagt tegninger, inden
faciliteterne ibrugtages. Ingen anmærkninger.
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