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Fødevarerejseholdet har foretaget kontrol på baggrund af
2

anmeldelse. Kontrollen udført sammen med Fiskeristyrelsen.
Udleveret retssikkerhedsblanket samt vejledt om betaling for
kontrol.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende
fødevarer: Flået ål i 2 sorteringer, renset ål, renset ål på frost,
rejer og hel torsk.
Følgende er konstateret: Virksomheden kunne ikke fremvise
sporbarhedsdokumentation for: -Rejer som virksomheden
oplyser at de er afhentet i går. Råvarepartiet oplyser
virksomheden bestod af 6 kg. De 3 partier af flået ål og renset
ål er et parti afhentet hos leverandøren den 31. august 2020 og
bestod af ialt 70 - 72 kg. Virksomheden har indsendt
sporbarhedsdokumentationen inden for 24 timer. Forholdet
vurderes ved dette kontrolbesøg som en bagetel.
Virksomheden forklarede at man troede troede en månedlig
afregning var nok, men vil sikre at råvare fremadrettet altid
ledsages af sporbarhed.
Det indskærpes, at fiskevarer og akvakulturprodukter, som
bringes i omsætning i Unionen, uanset deres oprindelse eller

X

afsætningsmetode, kun må udbydes til salg til den endelige
forbruger eller til storkøkkener, hvis de er behørigt mærket
med følgende oplysninger:
2 timer 15 min.
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a) artens handelsbetegnelse og videnskabelige navn
b) produktionsmetoden, navnlig med følgende ord »… fanget…« eller »… fanget i ferskvand …« eller
»opdrættet…«
c) navnet på det område, hvor produktet er fanget eller opdrættet, og den
fiskeredskabskategori, der er brugt til fangsten.
d) om produktet er optøet
e) mindste holdbarhedsdato, hvor dette er relevant.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke modtaget nogen form for sporbarheds- eller
forbrugeroplysninger ved modtagelse af fisk og fiskevare fra konkret leverandør for hele august måned 2020 og
til dato. Dermed kan virksomheden ikke videreformidle forbrugeroplysninger, hverken ved salg i butik eller til
andre virksomheder.
Virksomheden havde følgende bemærkninger: Troede en månedlig afregning var nok. Kender leverandøren. Vil
indsende sporbarhed for køb for august måned og til dato.
Indskærpelse medfører gebyrbelagt opfølgende kontrol. Afgørelsen kan påklages, se klagevejledning på
bagsiden.
Der er optaget fotodokumentation.
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