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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens

Logistics ApS

procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer (blå
Kanalholmen 19

kornblomst 1 kg), herunder kontrol af gennemførelse og

2650 Hvidovre

registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.

11893104

Modtaget kopi af dokumentation for senest modtaget blå

5672

kornblomst (ost) til krydskontrol.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer i form af kontrol
af løbende registreringer i økonomistyringssystemet, med
udgangspunkt i fysisk vareoptælling af udvalgt færdigvare (blå
kornblomst). Gennemgået hvordan op og nedjusteringer
foretages og dokumenteres i det løbende regnskab og set
eksempel på det. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologisk fødevare (Blå kornblomst) i form af faktura
26/10-20, herunder dokumentation for, at leverandøren er
1

omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger. Modtaget
kopi af faktura til krydskontrol.
Virksomheden oplyser at der ikke foretages 3. landsimport af
økologiske varer, men skal måske påbegynde denne aktivitet
senere. Virksomheden er vejledt om at dette kræver at der
sendes anøsgning ind (anmeldelsesblanket på fvst.dk) sammen
med skriftlige økologiprocedurer, og er vejledt om
økologivejledningen fra april 2020 kapitel 6.2.2., 6.3.2.1,
6.3.9.1.3 samt om vejledning om import af økologiske
fødevarer m.v. fra tredjeland.
Kontrolleret mærkning, herunder Ø-mærket/ EU-logoet/
kodenummer/ geografisk oprindelse på blå kornblomst 1 kg.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens
egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens
aktiviteter, herunder om forudsætningerne for
økologirapporten er uændrede. Virksomheden har fremvist

X

X

økologirapporten som er fra 2009. Denne dækker de
økologiaktiviteter som virksomheden har. Der er henvisninger
til de forskellige bilagsnumre som økologirapporten blev givet
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på baggrund af, og som økologirapporten betinger skal overholdes. Disse bilagsnumre er ikke at finde i
virksomhedens nuværende økologiprocedurer, som er version 12 og senest godkendt internt oktober 2020.
Virksomheden er vejledt om at indsende de skriftlige procedurer sammen med et indeks og erklæringen fra
bilag II i økologivejledningen, så økologirapporten kan fonys og være i overesstemmelse med procedurerne.
Virksomheden er også vejledt om i den forbindelse, at udbygge nogle af procedurerne, således at det tydeligt
fremgår bl.a. hvordan modtagekontrol dokumenteres, hvordan leverandør erklæringer løbende indhentes og
hvordan det kan dokumenteres at dette er gjort, samt hvordan det sikres, at virksomhedens
økologikontrolkodenummer (DK-ØKO-100) fremgår overfor modager af leverede økologiske produkter som er
mærket med en anden økologikontrolinstans, fx på følgesedler. Ingen anmærkninger.
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