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Fødevarestyrelsen har d.d. udført kontrolbesøg i virksomheden.
Kontrolresultatet er gennemgået med virksomhedens
Tungevej 1

ansvarlige og fremsendes efterfølgende til virksomhedens

6960 Hvide Sande

E-boks.

34211663

5602

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Følgende er kontrolleret:
Hygiejne ved filetering af torsk og udskæring af havtasker,
1

hygiejniske opbevaringsforhold og isning af fisk i råvare- og

1

færdigvarekølerum, samt forhold ved produktion af is. Ingen

1

anmærkninger.

1

Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol og
kontrol med fremmedlegemer. Ingen anmærkninger. Der er
konkret vejledt om kontrol af fiskekasser/auktionskasser.

1

Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret rengøring i kølerum, is rum
fileteringslokaler, emballagelager og personalerum. Ingen
anmærkninger.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Stikprøvevist kontrolleret

1

vedligehold af virksomhedens produktionslokaler og udstyr i
fileteringslokaler. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret færdiggørelse af nyt lokale med fremtidig
fremstilling af maskinsepareret fiskekød. Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret dokumentation for
egenkontrollens gennemførelse, stikprøvevist for perioden
siden sidste kontrolbesøg til d.d. Set følgende: Modtagekontrol,
temperaturkontrol og kontrol af isning. Ingen anmærkninger.
Set virksomhedens dokumenterede afvigelser vedr.
mikrobiologisk rengøringskontrol, reaktion og korrigerende
handlinger. Ingen anmærkninger. Virksomhedens
egenkontrolansvarlige har redegjort for nye procedurer og

X

metoder for mikrobiologiske rengøringskontrol.
Kontrolleret procedurer for kalibrering af termometre. Ingen
anmærkninger
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Egenkontrolansvarlig har redegjort for uddannelse i HACCP og implementering af nye procedurer. Ingen
anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Kontrolleret virksomheden eksportaktiviteter, håndtering og opbevaring af certifikatpapir og
landespecifikke egenkontrolprocedurer for eksport til Kina.
Følgende er konstateret: Virksomheden oplyser, at der ikke er eksporteret til Kina siden 12-06-2017.
Certifikatpapir opbevares aflåst ved virksomhedens bogholder. Det opbevarede certifikatpapir er udgået og skal
tilbageleveres til Fødevarestyrelsen. Virksomheden oplyser, at den vil sikre at vandmærkepapiret afleveres til
Fødevarestyrelsen. Den ønsker ikke at få udleveret nyt vandmærkepapir inden der evt. indledes eksport igen.
Ingen anmærkninger
Kontrolleret egenkontrolprocedurer for eksport til Kina. De nedskrevne egenkontrolprocedurer kunne ikke
fremlægges. Virksomheden oplyser, at eksport ikke indledes inden procedurerne foreligger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse, idet der ikke er
eksporteret i 2018.
Vejledt konkret om eksportregler for Kina og egenkontrol i den forbindelse.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Registrering som importør i forbindelse med kontrol af aktiviteten
import og samhandel. Virksomheden er korrekt registreret til indførsel af fødevarer.
Kontrolleret færdiggørelse af lokaler til fremstilling af maskinsepareret fiskekød, som virksomheden den
02-07-2018 har indsendt autorisationsanmodning til. Virksomheden oplyser, at den ikke har indledt den
konkrete produktion endnu. Der arbejdes fortsat med sikring af den mikrobiologiske kvalitet. Virksomheden
kontakter Fødevarestyrelsen, inden produktionen forventes igangsat i 2019. Egenkontrolprogram for området vil
ligeledes være tilgængelig og implementeret. Ingen anmærkninger.
Emballage m.v.: Kontrolleret opbevaringsforhold for ren emballage og virksomhedens kontrol af
genbrugsemballage. Ingen anmærkninger.
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