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Godkendelser m.v.: Kontrolleret procedure vedrørende
udlevering af vandmærkepapir. Ok
Niels Juelsvej 15

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Procedurer for

9850 Hirtshals

håndtering af certifikatpapir, herunder opbevaring i aflåst skab,

13677840

fysisk register med kopi af anvendte certifikater og annullerede

9267

certifikater.
Kontrolleret: Virksomhedens skriftlige egenkontrol for
vandmærkepapir.
Følgende er konstateret: Virksomheden har en skriftlig
egenkontrol for 'håndtering af certifikater'. Heraf fremgår
virksomhedens procedure for opbevaring og håndtering
delvist. Der er beskrivelse af opbevaring under aflåsning,
opbevaring i nummerrækkefølge samt at papiret udelukkende
må anvendes til certifikatr, men der mangler beskrivelse af hvor
1

længe de opbevarer kopier, orientering af FVST ved

1

bortkomst/tyveri mm.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler i bekendtgørelse om særligt papir.
Kontrolleret hvorledes virksomheden sikrer sig at gældende
versioner af certifikatet anvendes. Ok
Kontrolleret sikring af at oplysninger i certifikatet er korrekte.
Set eksempel på dokumentation for flytransport af sending. Ok
Virksomheden oplyser på tilsynet at de ikke anvender
indenrigserklæringer.
Virksomhedens procedure hvis der opdages fejl i certifikatet.
Ok
Kontrolleret Virksomhedens skriftlige egenkontrol for
eksportaktiviteter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har delvist
fyldestgørende skriftligt egenkontrolprogram. Virksomheden

X

har skriftlige procedurer for hvordan oplysninger i certifikatet
gennemgåes og at certifikatdatabasen anvendes i nogle
tilfælde, men mangler fyldestgørende beskrivelse af hvordan
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det hver gang sikres at gældende version af certifikatet anvendes, hvordan det sikres at betingelser og
oplysninger i certifikatet er ovreholde og korrekte (virksomheden udfylder ikke selv certifikater med særlige
tredjelandskrav) samt skriftlige procedurer for underretning af Fødevarestyrelsen ved fejl.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler beskrevet i eksportbekendtgørelsen, herunder regler om skriftlige procedurer.
Kontrolleret virksomhedens kendskab til at eksportcertifikater ikke må påføres oplysninger efter udstedelse. Ok
Kontrolleret: Virksomhedens skriftlige procedurer for erstatningscertifikter.
Følgende er konstateret: Virksomheden har ikke beskrevet erstatningscertifikater i det skriftlige
egenkontrolprogram.Virksomheden har aldrig haft behov for at anmode og anvende om erstatningscertifikat.
Forholdes vurderes efter de forelæggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt generelt om regler om erstatningscertifikater, herunder regler om skriftlighed.
Særlige mærkningsordninger: Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske
fødevarer (ørred), herunder kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen
anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske med kontrol af, at de fastlagte procedurer i økologiegenkontrolprogrammet
følges. Set virksomhedens regnskab for økologi 2021. Virksomheden laver et parti på lønarbejde årligt og
regnskab udføres ifbm. produktionen og printes og gemmes. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer (ørred), herunder
dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret rengøring, identifikation samt adskillelse mellem økologiske og konventionelle fødevarer ved
opbevaring af ørred og produktion af ørredfilet. Virksomheden opbevarer hhv. råvarer og færdigvarer kortvarigt,
idet økologiproduktion udføres som lønarbejde og alt efter alt ind/alt ud princippet. Virksomheden opbevarer
økologiske varer adskilt og opmærket. Der er ingen opbevaring af økologiske varer på kontroltidspunktet.
Virksomhedens produktion af ørredfilet foretages altid først på dagen før konventionel produktion. Ingen
anmærkninger.
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Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket/ EU-logoet/ kodenummer/ geografisk oprindelse)
på følgende økologiske fødevarer: Ørredfilet. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret at økologirapporten og dens egenkontrolprocedurer er dækkende for virksomhedens aktiviteter,
herunder om forudsætningerne for økologirapporten er uændrede. Ingen anmærkninger.
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