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Virksomhedens egenkontrol: Følgende kontrolleret:
Virksomheden importerer frugt og grønt fra en 3. lands
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markedsfører de importerede fødevarer som ikke økologiske og
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har vurderet, at leverandøren overholder regler for
pesticidrester i de importerede varer. Men virksomheden har
ikke foretaget risikovurdering af mikrobiologiske og fysiske
forureninger i disse fødevarer. Virksomheden oplyser, at den vil
søge konsulenthjælp til risikoanalysen, såfremt virksomheden
fortsætter med 3. landsimport. Forholdet vurderes under de
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foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

1

overtrædelse.
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Offentliggørelse af kontrolrapport: Følgende er kontrolleret

1

uden anmærkninger: Offentliggørelse af kontrolrapporter på

1

egen hjemmeside.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende

1

fødevarer: diverse frugt og grønt fra Uganda. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger: registrering som importør i forbindelse med
kontrol af aktiviteten import og samhandel.
Følgende er konstateret: Stikprøvevist kontrolleret
dokumentation for sporbarhed på fødevarer som
virksomheden har købt/modtaget. Virksomheden oplyser, at de
pt. overvejer at købe fødevarer i EU.
Vejledt om at aktiviteten bør afmeldes, hvis virksomheden ikke
længere ønsker at importere.
Særlige mærkningsordninger: Virksomheden har ikke udført de

X

økologikontrollerede aktiviteter i perioden siden
økologirapporten blev udarbejdet.
Virksomheden overvejer at købe økologiske fødevarer fra en
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leverandør i EU. Gennemgået dokumentation for, at leverandøren er underlagt økologikontrol. Ingen
anmærkninger.
Vejledt om regler for dokumentation, der skal ledsage økologiske fødevarer under transporten. Vejledt
endvidere om, at samhandel med økologiske fødevarer skal beskrives i egenkontrol for økologiske aktiviteter.
Kemiske forureninger: Opfølgning på prøve 18038133, friske mango. Der er påvist et for højt indhold af pesticid
omethoat i varen. Virksomheden oplyser, at der blev importeret 2 kasser. Den ene kasse blev taget til analysen
og den anden blev kasseret, fordi kvaliteten var dårlig. Dvs. at der ikke er solgt af varerne. Leverandøren er
blevet orienteret om analyseresultatet. Leverandøren har oplyst, at han har økologisk produktion, men den
leverede vare kom fra en underleverandør, som producerer konventionelt og som ikke er økologikontrolleret.
Virksomheden var ikke bekendt med det. Virksomheden har ikke importeret flere partier af mango efter denne
leverance. Ingen anmærkninger.
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