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KONTROL AF OVERHOLDELSE AF SÆRLIGE REGLER FOR
INDFØRSEL AF ANIMALSKE FØDEVARER FRA GRØNLAND TIL
PRIVATE VIA FORENING JF. FØDEVARESTYRELSENS
VETERINÆRKONTROLBEKENDTGØRELSE
Hygiejne: Håndtering af fødevarer: Hygiejne: Håndtering af
fødevarer: Kontrolleret temperaturer i foreningens frysere (1.
salg og i kælder) på denne adresse, hvor de modtagede
forsendelser af indpakkede, animalske fødevarer opbevares ind
til de udleveres til foreningens medlemmer.
Hygiejne: Rengøring: Kontrolleret renholdelse af lager og
område hvor kummefrysere er placeret.
Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret vedligeholdelse og
skadedyrssikring af lager/område hvor foreningens frysere er
placeret.
Godkendelser m.v.: Følgende er kontrolleret uden
anmærkninger:
Indførsel af animalske fødevarer fra Grønland til private via
forening:
Forhåndsanmeldelse af sendinger af animalske fødevarer fra
Grønland til private via foreningen.
Stikprøvevist kontrolleret at forsendelserne er opdelt i
enkeltpakninger, der er mærket med indhold.
Kontrolleret foreningens rutiner for udlevering af
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enkeltpakninger til foreningens medlemmer, herunder
- at der kun udleveres varer til registrerede medlemmer af foreningen,
- overholdelse af regler for udlevering af begrænset mængde pr. sending,
- at prisen kun omfatter varens værdi og fragten,
- at hver enkelt udlevering registreres
- information om at produkterne kan stamme fra en virksomhed som ikke er under myndighedernes kontrol.
Kontrolleret virksomhedens rutine for indberetning til Fødevarestyrelsen af lister over udleveringer fra hver
sending.
Kontrolleret virksomhedens rutine for indberetning af aktiviteten en gang årligt pr. 15. januar.
Vejledt om regler for lagre der opbevarer ikke-konforme fødevarer (varer der ikke er til fri omsætning i EU).


