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Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens
procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer
Gartnervænget 31

(økologisk laks og ørred), herunder kontrol af gennemførelse og

6855 Outrup

registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.

10702437

[Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for indkøb af

7121

økologisk norsk laks til krydskontrol].
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer. Ingen
økologiske råvarer, eller færdigvarer på lager ved kontrollen.
Kontrol af løbende registreringer og kontrol af
periodevis/månedsvis balanceopgørelser for juli/august 2021.
Der er udført sporbarhedskontrol (købs- og salgsfaktura) med
udgangspunkt i udvalgte produkter og kontrol af, at de fastlagte
procedurer følges. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af
modtagne økologiske fødevarer (Økologisk Norsk laks),
1

herunder dokumentation for, at
leverandøren/handelsselskabet og konkret farm er omfattet af
økologikontrol. Ingen anmærkninger. Konkret farm er angivet
med et kodenr. på faktura fra leverandør. Virksomheden har
dokumenteret sammenhæng mellem kodenr. og konkret
økologierklæring, som kun angiver navnet på producenten.
Modtaget/Udtaget kopi af dokumentation for virksomhedens
parti-nr.: 1648 til krydskontrol.
Ingen økologiske råvarer eller færdige økologiske fødevarer på
lager. Virksomhedens procedurer for rengøring, identifikation
samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer
ved opbevaring af økologisk laks og ørred og tilberedning af
disse, er kontrolleret uden anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder sammensætning på følgende
økologiske fødevarer: Økologisk koldrøget laks, produceret og
pakket til Australsk kunde. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret interne varenumre/koder, som anvendes til

X

adskillelse af konventionelle og økologiske råvarer/fødevarer.
Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens
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egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter, herunder om forudsætningerne for
økologirapporten er uændrede. Aktiviteter og procedurer er ikke ændret siden start på økologisk produktion i
2014. Virksomhedens kvalitetschef oplyser, at der udarbejdes et index for økologiegenkontrolprocedurer, som
refererer til relevante afsnit i virksomhedens overordnede egenkontrolsystem/kvalitetshåndbog. Ingen
anmærkninger.
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