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Retsikkerhedsblanket blev fremvist.
Hygiejne: Håndtering af foder: Kontrolleret virksomhedens
håndtering og transport af foder, herunder procedurer for at
sikre entydig identifikation. Virksomheden kører med
sættevogn dedikeret kun til foder i høst, som er nummeret i
logbogen. Ingen anmærkninger.

Kontrolleret at virksomheden kun bruger eksterne vognmænd,
som er registreret hos Fødevarestyrelsen. Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Rengøring m.v.: Kontrolleret virksomhedens
rengøringsprogrammer med særligt fokus på kvittering for
udført rengøring. Virksomheden fremviste logbog med
kvittering for udført rengøring for august 2022. Virksomheden
kunne mundtligt redegøre for rengøring af sættevogn før og
under høst.
Ingen anmærkninger.

Hygiejne: Vedligeholdelse: Kontrolleret virksomhedens kontrol
og vedligeholdelse af udstyr og beholdere med særligt fokus på
lastbiler. Virksomheden er tilknyttet et eksternt
lastbilsserviceværksted som kører på kontrakt. Ingen
anmærkninger.

Egenkontrol - HACCP: Kontrolleret virksomhedens risikoanalyse
med fokus på håndtering af foder ved transport. Virksomheden
bruger DLGs app som kvalitetshåndbog og kunne mundtlig
redegøre for risici ved håndtering af foder. Ingen
anmærkninger.

Sporbarhed: Kontrolleret om virksomheden har etableret
effektive systemer og procedurer til sikring af sporbarhed og at
disse følges. Stikprøvevis kontrolleret logbog for kørsel med
foder for august 2022. Ingen anmærkninger.
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Godkendelse m.v.: Kontrolleret aktivitet i forhold til virksomhedens registrering efter foderhygiejneforordningen.
Virksomheden kører i perioder med maltbyg. Vejledt om at virksomheden skal have en fødevareregistrering.
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