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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund
henvendelse fra FødevareEnhed NordØst vedrørende ukorrekt
Røgerivej 2

holdbarhedsforlængelse af røget laks.

9990 Skagen

Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for

32082327

kontrol.

5310

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Bødeforelæg på 80.000 kr
for markedsføring af farlige fødevarer med risiko for listeria er
4

fremsendt. Følgende er konstateret: Koldrøget skiveskåret laks i
vakuumpakker á 200 gram er solgt til Aldi som kølevare.
Produktet er foranlediget mærket og solgt af Prime Ocean,
Røgerivej 2, 9990 Skagen med en holdbarhedsperiode på 28
dage. Produktet er fremstillet, pakket og frosset på anden
virksomhed. Produktet er fra producenten mærket på engelsk,

4

og ikke forsynet med en entydig holdbarhed efter optøning,

4

men af indsendt produktspecifikation fra Prime Ocean, efter
kontrolbesøg den 8. maj 2019 på virksomhedens afdeling på
Vestre Strandvej 1, 9990 Skagen, fremgår at holdbarheden
efter optøning er 48 timer. Prime Ocean kan ikke forevise
dokumentation for, at den angivne holdbarhed, der er påsat i
den konkrete situation, sker efter producentens anvisning.
Produktet er fra producenten solgt som frostvare, der dermed
er stabiliseret mod vækst af Listeria.
I den forbindelse er produktionsvirksomhedens tilsynsførende
kontaktet. Vedkommende har oplyst, at denne kun producerer
til frost med kort holdbarhed efter optøning, hvilket denne
virksomheds egenkontrol med hensyn til listeria afspejler.
Prime Ocean har efter levering til Aldi udtaget 20 prøver ud af
det oprindelige produceret parti på 104.000 enheder. Der er
ikke påvist listeria i nogen af prøverne.
Fødevarestyrelsen vurderer, at der er risiko for at dette produkt
inden for en holdbarhedsperiode på 28 dage kan blive farlig på
grund af vækst af Listeria. De udtagne prøver kan ikke friteste
partiet og kan ikke stå alene i forbindelse med
holdbarhedsfastsættelse. Det er fremstillingsvirksomheden,
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der har kendskab til de afgørende forhold som bl.a.
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råvarekendskab, proceshygiejne, graden af håndtering, og dermed kan fastsætte holdbarheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Andre producenter bruger samme holdbarhed. Synes
prøvemængde var stor.
Virksomheden har tilbageholdt den resterende del af partiet på 4008 kg. Virksomheden har redegjort for
mængden og dokumenteret ved skiltning på produktet, at det er tilbageholdt. Virksomheden oplyser at den
resterende del har været sat til optøning tirsdag den 7. maj 2019 om morgenen og varer er sat i ”lyn-fryser”
torsdag den 9. maj 2019 kl ca 14.30. Virksomheden anmodes om at redegøre ved en risikovurdering af de
aktuelle vare inden frigivelsen, hvorvidt de kan sælges efter denne håndtering og efter afklaring af den
producerende virksomheds holdbarhedsfastsættelse. Virksomheden har oplyst at den vil indsætte dette.
Mærkning og information: Spurgt ind til sporbarhed vedrørende det tilbagekaldt parti. Det oprindelige parti
består af 7008 kg ialt. Virksomheden har vist sporbarhed på indkøbet. Den 16. april 2019 afsendes 3000 kg til 3
Aldi fordelingscentre. Der er forevist dokumentation for salg af dette parti. De er pakket i masterkartoner med
10 stk. 200 g. Virksomheden oplyser partiets 200 grams pakker ikke er pakkes om. Virksomheden har ved
lagerliste redegjort for den resterende del er på lager. Ok.
Kontrolleret mærkning af fisk.
Det indskærpes, at opdrættet fisk skal være mærket med handelsbetegnelse og latinsk navn, oprindelsesland og
produktionsmetode.
Følgende er konstateret: Et parti koldrøget laks i skiver i 200 grams vakumpakker, er solgt uden oplysning om
oprindelsesland. I stedet er der en formulering med at produktet er 'Produceret i Danmark fra lokale samt
importerede fødevarer'.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Det er en fejl. Det rettes.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Bødeforlæg på 20.000 kr. for vildledende markedsføring udstedt med hensyn til fødevarens beskaffenhed og
dens art, sammensætning, oprindelsesland eller herkomststed:
Følgende er konstateret: Det konkrete produkt er oprindeligt fremstillet og pakket som en frostvare over flere
dage i 2017 i 200 grams vakuumpakker. Prime Ocean oplyser, at varen formentlig den 11. april 2019 er optøet

13-05-2019

Kontrolrapport
Prime Ocean A/S

Røgerivej 2
9990 Skagen
32082327

side 3 af 4

med henblik på salg og ommærkning og herved er forsynet med pakkedato den 15. april 2019. Dette er sket
uden ny emballering af den enkelte pakning. Samtidig oplyser virksomheden, at den er er lokale ingrediens kun
relaterer sig til den anvendte salt ved røgning.
Fødevarestyrelsen vurderer, at det er vildledende overfor forbrugeren med hensyn til produktets alder, at angive
ved en frivillig oplysning at pakkedato er den 15. april 2019, når partiet faktisk er pakket i emballagen bestemt til
at blive brudt af endelig forbruger, over flere dage tilbage i 2017. Samtidig vurderes oplysningen om brugen af
lokale ingredienser vildledende for forbrugeren, da det forventes at forbrugeren ved læse formuleringen
'Produceret i Danmark fra lokale og importerede råvarer' forventer ordet lokale ikke alene relaterer sig til salt.
Især da den i øvrigt lovkrævede oplysning om fiskens oprindelsesland, her Norge, er udeladt.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: De mener den korrekte oplysningen med pakkedato er dato for
ompakning af den optøede vare. Desværre er datoen et par dage forkert. Det er nok at saltet er lokalt.
Godkendelser m.v.: Bødeforelæg på 10.000 kr. udstedt for at ligge hindringer i vejen for kontrollen.
Følgende er konstateret: I forbindelse med mærkning med returneret parti koldrøget skiveskåret laks fra
Australien, blev Prime Ocean efter kontrollen den 8. maj 2019 indledningsvist meddelt indskærpelse i forhold til
udarbejdelse af dansk mærkning. Dette blev ændret til vejledning med den begrundelse, at der endnu ikke var
sket salg fra partiet med den for lange holdbarhed. Dette blev meddelt virksomheden telefonisk den 10. maj
2019. Efterfølgende er det i Aldi konstateret, at der er solgt vare fra det indkøbte parti, og med en
holdbarhedsperiode på 28 dage i optøet stand. Det vurderes, at da der den 9. maj 2019 var direktør involveret i
opfølgningen på kontrollen den 8. maj 2019 og som var bekendt med det tidligere salg, at virksomheden har
forholdt Fødevarestyrelsen vigtige oplysninger i sagen, af afgørende betydning for fødevaresikkerheden.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: På grund af messe i Bruxelles var der ikke mange i virksomheden
der havde kendskab til salg fra partiet ved kontrolbesøget den 8. maj 2019. Direktør var ikke klar over
problemstillingen, heller ikke da han torsdag den 9. maj bliver bedt om produktspecifikation. Derfor tænkte han
ikke over, at der allerede var solgt fra partiet. Han bidrog med det han blev bedt om.
Kontrolleret anvendelse af identifikationsmærke.
Det indskærpes, at animalske produkter som fisk må ikke markedsføre, hvis de er håndteret i en virksomhed, der
skal autoriseres i overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, medmindre de er forsynet et identifikationsmærke. Et
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produkt have et nyt mærke, hvis emballagen og/eller indpakningen fjernes, eller det videreforarbejdes på en
anden virksomhed. I så fald skal det nye mærke angive autorisationsnummeret på den virksomhed, der udfører
disse processer.
Følgende er konstateret: Produktet er fra Prime Ocean optøet og solgt med ændret holdbarhed. Den engelske
etiket, hvoraf den producerende virksomhed fremgår, er med producentens identifikationsmærke. Ved salg som
optøet er suppleret med dansk etiket uden den optøende virksomheds (Prime Oceans) identifikationsmærke.
Det vurderes at optøning og ændring af holdbarhed begge er forhold der kræver, at det er Prime Oceans
autorisationsnummer, der skal fremgå af identifikationsmærket.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Var ikke klar over dette krav. Var tidligere blevet vejledt om, at
det var tilstrækkeligt at anvende autorisationsnummeret tilhørende den oprindelige producent.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages. Se klagevejledning på
bagsiden.
Virksomhedne har udleveret materiale.
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