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Godkendelser m.v.: Autorisation og godkendelser herunder
risikooplysninger:
Food Parken 4

Kontrolmetode: Egne observationer og gennemgang af

7900 Nykøbing M

dokumentation.

43718711

Kontrolleret virksomhedens autorisation i forhold til

4937

virksomhedens aktiviteter.
Godkendelsesvilkår kontrolleret. Kontrolleret korrekt CVR- og
P-nummer.
Kontrolleret virksomhedens risikooplysninger; Kontrolleret
risikoprodukter og risikoprocesser
(Indfrysning af kød og fisk og produkter heraf, animalske
fødevarer, ikke animalske fødevarer).
Konklusion: Ingen anmærkninger.
1

Kontrol ved indførsel, herunder returvarer EU/3 .lande:

1

Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret procedure Pr-Fælles-015 (01.04.19) for returvarer.
Set udfyldt skema som dokumentation for returvarer fra den
16.05.18 og den 05.07.19.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Adskillelse og sporbarhed, dyreart og eksportstatus:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Procedure: Egenkontrolprocedurer for sikring af overholdelse
af eksport krav.
Råvarens status kontrolleres og dokumenters ved modtagelse
(løbende erklæringer, eksportørerklæringer).
Alle produkter er indpakket og opbevares på kaoslager.
Virksomheden sikrer ved afsendelse at varen har den ønskede
status
Gennemgået procedure for kontrol af eksportstatus inden
udlæs. Kontrolleret procedure PR-Fælles-020. Gennemgået

X

virksomhedens system til sikring af sporbarhed.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
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Dansk oprindelse:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Virksomheden oplyser, at alt kød der opbevares på virksomheden har dansk oprindelse.
Kontrolleret løbende erklæring udstedt den 25.06.19 fra HK Scan Danmark til Agri NorCold A/S Mors.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Godkendelse til særlige 3.lande:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret procedure til sikring af opfyldelse af krav i eksportbekendtgørelsen samt krav i certifikater.
Kontrolleret løbende indenrigserklæring fra HK Scan Danmark fra den 25.06.19
Kontrolleret baggrundsdokumentation for virksomhedens opfyldelse af eksportkrav til Australien, herunder krav
til råvarer. Virksomheden anvender løbende erklæringer. Der er ingen Australiens-liste længere.
Kontrolleret godkendelse til særlige 3. lande samt procedurer til sikring af opfyldelse af krav til registrering:
Virksomheden er på følgende landelister, hvor der er krav om godkendelse til eksport:
Canada (liste i Canada), Mexico (28.08.19), Taiwan (14.06.19), Japan (13.06.19 svinekød, 01.05.19 oksekød),
Korea (22.02.18 kød, 04.06.19 fjerkrækød), Philippinerne (30.06.19), Rusland (liste i Rusland).
Gennemgået landelister for produktionsvirksomheder til sikring af eksportstatus og virksomhedens brug af dem.
Virksomheden kontrollerer landelister 1 x pr. måned.
Gennemgået overholdelse af krav til Mexico: Certifikat krav (La 23,0-2879):
Født og opvokset i Danmark, Godkendt af SAGARPA (opskæring og produktionsvirksomhed),
DK fri for klassisk svinepest, forsegling af veterinær, Fri for sygdomme på OIE´s liste.
Gennemgået overholdelse af krav til Korea: Krav om ’certified copy’ af certifikatet,
kødvirksomheder skal både være registreret hos MFDS og godkendt af MAFRA. Krav om
officiel forsegling - One-seal, Certifikatkrav ( 23,0-5729): Dansk oprindelse(min. 90 dage) eller evt. andet
Korea-godkendt land, fri for visse sygdomme inkl. trikiner, aut.nr./Id. Nummer på emballagen, Ikke behandlet
med ioniserende/UV-stråler eller lign.
Gennemgået overholdelse af krav til Philippinerne: Certifikatkrav 23,0-1514: kødprodukter: Fri for sygdomme,
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certifikatkrav 23,0-5290: Fersk kød: Dansk kød, fri for sygdomme, fri for PLAI (restriktionszone).
Virksomheden anvender løbende erklæringer fra slagterier og evt. produktionsvirksomheder.
Gennemgået ny ansøgning om godkendelse til Kina herunder krav om forhåndsanmeldelse til Kina, krav til
forsegling (FVST i Hobro),født og opvokset i DK (hvem har ansvaret), oplagring holdes adskilt fra kød der ikke
opfylder kravene til eksport til Kina (indpakket - kaoslager), opbevaring (proc. Mor - 04) og transport (kundens
ansvar)således at centrumtemperaturen ikke overstiger -18 grader C, mærkningskrav (hvem har ansvaret), ingen
søm og clips i emballage (hvem har ansvaret), krav omkring PRRS-lister (hvem har ansvaret for ikke at sende kød
afsted med PRRS), certifikatkrav i 23,0-6006.
Gennemgået procedure for tilsyn i ugen hvor der er afsendelse til Kina. Virksomheden oplyser, at procedure for
tilsyn vil være nedskrevet inden eksport til Kina.
Gennemgået udfyldt Kina-tjekliste uden bemærkninger. Ansøgningen sendes til International Handel d.d.
Konklusion: Ingen anmærkninger.

Krav, egenkontrol:
Krav, eksportdokumenter, herunder certifikater:
Kontrolmetode: Gennemgang af procedure og dokumentation.
Kontrolleret procedure til sikring af opfyldelse af krav i eksportbekendtgørelsen samt krav i certifikater.
Virksomheden har procedure for dokumentkontrol og sporing af ind- og udgående varer. Der anvendes løbende
indenrigserklæringer (status ind og ud).
Følgende er beskrevet: Brug af gældende certifikat, Krav i eksportbekendtgørelsen, krav i eksportcertifikater,
Information af tilsynsmyndigheden og modtagervirksomheden ved afvigelser, Adskillelse af fødevarer med
forskellig status (indpakket - kaoslager), Kontrol af optagelse på eksport lister og opdatering af krav.
Vedrørende procedure til sikring af at virksomhedens eksportegenkontrol efterleves: Virksomheden oplyser, at
det kontrolleres under intern audit samt 1 x årligt.
Certifikatkontrol i Hobro på kontoret: 1 x pr. uge.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
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Eksport til Canada:
Kontrolmetode: Gennemgang af procedure.
Kontrolleret at virksomheden er på Canada-listen.
Kontrolleret overholdelse af supplerende betingelser i forbindelse med certifikat (La 23,0-6249)
Svinekødsprodukter/Fersk kød på Traces-certifikat: Virksomheden anvender løbende erklæringer.
Både slagteri, opskæringsvirksomhed og kødproduktvirksomhed skal være opført på særlig Canadaliste.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Eksport til Japan:
Kontrolmetode: Egne observationer og procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret at virksomheden er på Japan-listen af 13.06.19 (svinekød) og 01.05.19 (oksekød).
Kontrolleret opfyldelse af Krav i eksport bekendtgørelsen herunder produkternes integritet/forsegling og
oplagring.
Kontrolleret certifikatkrav i 23,0-1531 (Fjerkrækød): Herunder fri for Aviær Influenza i 90 dage,restriktioner på
æg, ægprodukter og fjerkræprodukter p.g.a. LPAI. Virksomheden anvender løbende erklæringer til overholdelse
af krav.
Konklusion: Ingen anmærkninger.
Eksport til Taiwan:
Kontrolmetode: Procedure- og dokumentgennemgang.
Kontrolleret at virksomheden er på Taiwan-listen af 14.06.19.
Kontrolleret at ved eksport til Taiwan må emballage, herunder kartoner, ikke være påtrykt "Exp. Peoples
Republic of China" eller "Export to Peoples Republic of China."
Kontrolleret certifikatkrav: Taiwan La. 23,0-1608:
Virksomheden sikrer, at de betingelser og oplysninger, der er anført i certifikatet, overholdes ved brug af
løbende erklæringer.
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Konklusion: Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Økologi:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens modtagekontrol af økologiske produkter.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Regnskab for økologiske fødevarer.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Dokumentation vedr. økologiske produkter. Virksomheden blev
konkret vejledt om dokumentation for at de har købt det fra en virksomhed der er omfattet af økologikontrol.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
Modtagne krydskontroloplysninger.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og
konventionelle fødevarer ved opbevaring og transport.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Mærkning, (EU-logoet//kodenummer/geografisk oprindelse).
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Overholdelse af kravene til transport af økologiske fødevarer fra
virksomheden.
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
At økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
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