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Kontrollen sker som kontrol i 1. led med tilbagetrækningen af

Jensen

økologisk hampefrø olie
Nyborg Huse 4

Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Kontrolleret fødevarer

7480 Vildbjerg

opbevaring i forhold til afgrænsninger af partispecifikke

37700819

produkter. Gennemgået procedurer for sikring af levering og
sporbarhed af partispecifikke produktioner. Virksomheden har
redegjort for sikring af fremtidig produktion af produkter,
1

herunder hampefrø olie. Kontrolleret virksomhedens
tilbagekaldelse af Hørførolie, herunder produkter solgt via
webshop og solgte produkter fra virksomhedens gårdbutik.

1

Virksomheden har via mail med anmodning om kvittering
kontaktet kunder som her købt via webshoppen. Virksomheden
har kontaktet engrokunder og fremvist dokumentation herfor.
Virksomheden er under tilsynet i gang med udarbejdelse af

1

pressemeddelelse, herudover kontaktes detail kunder der er i
kartotek hos virksomheden på telefon. Ingen anmærkninger.
Følgende er konstateret: Det er på tilsynet konstateret, at
procedurer for kontrol af overholdelse af grænseværdier er

1

overholdt, der er dog på tilsynet konstatere, at en ikke
analyseret forsendelse står klar til afsendelse uden at disse er

1

analyseret, afsendelsen er fra anden høst end den
tilbagetrukne høst. Virksomheden oplyser i øvrigt, at de
optimerer prøveudtagning og hermed analyser for fremtidige
produktioner. Virksomheden oplyser, at de ovennævnte
produkter fra anden høst er spæret dags dato, og indtil
analyseresultat på disse forelægger.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om tiltag ved fund af indhold over
aktionsgrænserne, der ikke er signifikant.
der er vejledt generelt om THC. herunder virksomhedens
ansvar

X

i henhold til sine egenkontrolprocedurer og i iværksættelse af
beskrevne korrigerende handlinger.
Virksomhedens egenkontrol: Kontrolleret virksomhedens
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beskrevne egenkontrolprocedurer i forhold til tilbagetrækning, samt beskrevne procedurer er blevet fulgt i
forhold til konkrete tilbagetrækning. Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens fødevareaktiviteter.
Følgende er konstateret: Registrering er dækkende for virksomhedens aktiviteter.
Kemiske forureninger: Følgende er konstateret: Prøveresultat viser for højt indhold af THC. Der er taget
forholdsregler i forhold hertil
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Andet: Kontrollen sker som kontrol i 1. led med tilbagekaldelsen af hampfrø olie. Ingen anmærkninger.
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