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Godkendelser m.v.: Kontrolleret indførsel af animalske
fødevarer fra Grønland via forening.

Kontrolleret at foreningen har forhåndsanmeldelt sendinger af
animalske fødevarer fra Grønland til private via foreningen.
Følgende er konstateret: Foreningen har forhåndsanmeldt 7 ud
af 8 sendinger til Grænsekontrollen. Forholdet betragtes under
de foreliggende omstændigheder som en bagatelagtig
overtrædelse, da det var fisk der ikke var blevet
forhåndanmeldt. Ydet konket vejledning om at fisk frit kan
samhandles fra Grønland.
Kontrolleret foreningens svind i forbindelse med udlevering til
medlemmer. Følgende er konstateret: Der har været vekslende
registreret svind henover året, et enkelt tilfælde på ca. 50 %.
Forholdet betragtes under de foreliggende omstændigheder
som en bagatelagtig overtrædelse, da foreningen har haft
problemer med deres registreringssystem. Foreningen har fået
et nyt elektronisk registreringssystem, der er taget i brug
1-10-2018. Det nye system forventes at mindske det
registrerede svind.

Følgende er kontrolleret uden anmærkninger:
At forsendelserne er opdelt i enkeltpakninger, der er mærket
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med indhold.
Foreningens procedurer for udlevering af 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.
At foreningen har indsendt kvartalsindberetninger til Fødevarestyrelsen over udleveringer fra hver sending i
2018, 1. - 3. kvartal.
At foreningen har anmeldt aktiviteten indførsel af animalske fødevarer via forening inden 15. januar 2018.

Indhentet oplysninger om foreningens procedurer for oplagning på eksternt frysehus. Foreningen oplyser at der
ikke har været svind under oplagringen.
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