Prime Ocean A/S

side 1 af 2

Fødevarerejseholdet har foretaget opfølgende kontrol.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
Røgerivej 2

kontrol.

9990 Skagen

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Fulgt op på bøde fra 13. maj

32082327

2019 vedr. markedsføring af farlig fødevarer. Forholdet er bragt

5310

i orden. Virksomheden sælges nyproducerede fødevarer som
kølevarer eller som frostvarer, uden ændring af holdbarheder
1

fastsat af producenter. OK.
Kontrolleret produktion af torskefilet og laksefilet.
Virksomheden vil gerne bygge om for et bedre flow i
virksomheden. I den forbindelse er det observeret, at der i
lokale med opbevaring af uanvendt udstyr blev vakumpakket
laksesider. Virksomheden oplyste det var en undtagelse og

1

forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder

1

som en bagatelagtig overtrædelse.
Mærkning og information: Fulgt op på indskærpelse fra 13. maj
2019 vedr. mærkning af opdrættet fisk. Forholdet er bragt i
orden. Følgende er kontrolleret: Stikprøvevis gennemgang
faktura fra 13. maj 2019 til dato. Heraf fremgår følgende
oplysninger for opdrættet fisk med handelsbetegnelse og
latinsk navn, oprindelsesland og produktionsmetode. OK.
Fulgt op på bøde fra 13. maj 2019 vedr. vildledende
markedsføring. Forholdet er bragt i orden. Følgende er
kontrolleret: Ved stikprøvevis gennemgang af produktion og
lager er der ikke fundet produkter med vildledende mærkning.
OK
Kontrolleret videregivelse af forbrugeroplysninger i forbindelse
med salg. På etiketter er påtrykt oplysninger om fangstområde
samt fangstredskab - dette fremgår ligeledes med få
undtagelser af virksomhedens faktura. OK.
Kontrolleret oplysninger vedr. for animalsk sporbarhed i
forbindelse med udlevering af fødevarer.
I enkelte tilfælde er oplysninger om den fysiske

X

afsendelses/modtageradresse ikke korrekt.
Forholdet vurderes som bagatelagtig ved denne kontrol.
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Vejledt konkret om at følgende oplysninger vedrørende sendinger af animalske fødevarer er tilgængelige for den
fødevarevirksomhedsleder, som fødevaren leveres til, og for den kompetente myndighed, hvis den anmoder
herom:
a) en nøjagtig beskrivelse af fødevaren
b) fødevarens omfang eller mængde
c) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt
d) navn og adresse på afsenderen (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvorfra fødevaren er blevet afsendt
e) navn og adresse på lederen af den fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
f) navn og adresse på modtageren (ejeren), hvis denne ikke er den samme som lederen af den
fødevarevirksomhed, hvortil fødevaren er afsendt
g) en reference, der identificerer partiet, batchen eller sendingen, afhængigt af hvad der er relevant, og
h) afsendelsesdatoen.
Godkendelser m.v.: Fulgt op på indskærpelse vedr. identifikationsmærke fra 13. maj 2019. Forholdet er bragt i
orden. Virksomheden oplyser, at den ikke siden kontrollen har ommærket fødevarer. Ved stikprøvevist
gennemgang af lageret er der ikke fundet varer, der er ommærket. OK.
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