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Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Tilbagetrækningskontrol:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Set og
Niels Juelsvej 15

gennemgået virksomhedens procedurer i forbindelse med

9850 Hirtshals

tilbagetrækning af fødevarer. Virksomheden oplyser at den ikke

13677840

har haft tilbagetrækning af fødevarer de seneste år.

9267

Hygiejne: Rengøring: Rengøring af lokaler, udstyr m.v. som ikke
1

kommer i kontakt med fødevarer:

1

Følgende er konstateret: Indtørrede fiskerester fra

1

produktionen i loft over fileteringsbånd.

1

Virksomheden har udliciteret rengøringen til eksternt firma, og
vil påpege forholdet og få det bragt i orden. Forholdet vurderes

1

under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig

1

overtrædelse.

1

Vejledt generelt om reglerne for rengøring af lokaler, hvor der

1

produceres fødevarer.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Lokaler og udstyr, vedligeholdelse:
Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Vedligehold af
kølerum samt gang. Set virksomhedens vedligeholdelsesplan
for modtagerum og gang.
Vejledt om konkret om vedligehold bånd på produktionslinje 1.
Virksomheden oplyser at denne ikke anvendes pt.
Ingen anmærkninger.
Virksomhedens egenkontrol: Egenkontrol: Kontrolleret:
virksomhedens egenkontrolprocedurer for rengøring af lofter.
Følgende er konstateret: Virksomhedens mangler
egenkontrolprocedure for daglig og periodisk overvågning af
rengøring af lofter i produktionen.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse.

X

Vejledt konkret om at lokaler, hvor der produceres fødevarer
skal holdes rene.
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Egenkontrol: Kontrolleret: virksomhedens egenkontrolprocedurer for hygiejneinstruktion af ansatte i
produktionen.
Følgende er konstateret: Virksomhedens mangler egenkontrolprocedure for adskillelse mellem rene og urene
områder i produktionen, samt procedurer for handskeskift og håndvask ved skift mellem urene og rene
områder.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om inddeling af produktionen i rene og urene områder, samt instruks af ansatte i produktionen.

Uddannelse i hygiejne: Kontrolleret instruks af ansatte i produktionen:
Følgende er konstateret under kontrolbesøget: Set medarbejder samle objekt op fra gulv, og derefter fortsætte
med at håndtere råvarer uden håndvask eller handskeskift. Set medarbejder spule maskine ren ind mod anden
produktionslinje med opsprøjt fra den ene linje til den anden.
Forholdet vurderes under de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig overtrædelse.
Vejledt konkret om uddannelse af medarbejdere i hygiejne under produktion.
HACCP uddannelse: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger. Set opdateret uddannelsesbevis for
kvalitetschef i virksomheden.
Mærkning og information: Kontrolleret sporbarhed på følgende fødevarer: Råvare: Atlantic Salmon 5-6 kg
(farmed) og Færdigvare: Salmon Fillet, 1,4-1,7 kg. Gennemgået virksomhedens procedure for sporbarhed
gennem produktionen, fra modtagelse af råvare til færdigprodukt.
Ingen anmærkninger.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden anmærkninger: Virksomhedens CVR-nr. og risikooplysninger
samt registrering af følgende særlige aktiviteter: økologi og eksport. Ingen anmærkninger.
Særlige mærkningsordninger: Økologi:
Kontrolleret virksomhedens procedurer for modtagekontrol af økologiske fødevarer Økologisk Ørred, herunder
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kontrol af gennemførelse og registrering af udført modtagekontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret regnskab for økologiske fødevarer. Virksomheden oplyser, at den har haft begrænset aktivitet i
perioden. Set økologiregnskab for oktober 2021. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret dokumentation for økologisk oprindelse af modtagne økologiske fødevarer Økologisk Ørred,
herunder dokumentation for, at leverandøren er omfattet af økologikontrol. Ingen anmærkninger.
Kontrolleret mærkning, herunder markedsføring (Ø-mærket, EU-logoet, kodenummer) på følgende økologiske
fødevarer: økologisk ørred. Ingen anmærkninger.
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