Eksempel på egenkontrolprogram

Bilag 5.5.b Driftsjournal for indsamling af vildtvoksende økologisk tang
Driftsansvarlig

Navn:

Tlf.:

Opbevaring af
driftsjournal

Adresse:

Postnummer/by:

Væsentlige afvigelser i forhold til de i driftsjournalen angiven oplysninger og hændelser, som kan
kompromittere den økologiske status indberettes straks på mail til:

Fødevarestyrelsen, Team Akva, Søndergade 50, 6600 Vejen – mail: akva@fvst.dk

Driftsjournalens skal suppleres af en logbog for daglig drift, hvor produktionens forløb noteres.
•
•
•
•
•
•
•

Analyser for kontrol af evt. toksiner, mikrobiologi (dioxin + tungmetaller) udføres ikke
rutinemæssigt, men anføres i driftsjournalen i det omfang, de udføres.
Logbog for servicebåde
Salg til ekspeditionscenter
Vægt af salget
Kopi af høstdokument
Kopi af åbningstilladelse
Væsentlige afvigelser i den daglige drift – såsom olieudslip eller lignende.

Før tang kan indsamles, skal der foreligge dokumentation for at tangen stammer fra et klasse A eller B område
i Fødevarestyrelsens overvågning af indre farvande i Danmark. Hvis et område skal åbnes til produktion, skal
der inden opstart udtages prøver til mikrobiologisk analyse samt analyse for giftige alger og algegifte.
Udtagning af prøver i område:

Navn på område

Analyseresultat

Beskrivelse af indsamlingsområder
Tang art
Tangens udviklingstrin/størrelse

1
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Dato

Indsamlingsområde

Dato

Kunde/ antal kg

Høst af tang
Tang art

Antal kg høstet tang

Salg af tang

Supplerende oplysninger ved høst af vildtvoksende økologisk tang
a) en redegørelse for høstaktiviteter for hver art og for hvert navngivet indsamlingsområde
b) mængdemæssigt skøn over høsten pr. sæson
c) angivelse af mulige kilder, der kan forurene indsamlingsområder
d) oplysninger om bæredygtig årlig høst for hvert indsamlingsområde

Behandling af slutprodukt
Er slutproduktet frisk tang skylles dette med havvand. Dato, tidspunkt og udførende medarbejder noteres i
nedenstående skema.
Er slutproduktet tørret tang, kan der også skylles med drikkevand. Dato, tidspunkt og udførende
medarbejder noteres i nedenstående skema
Dato, tidspunkt og udførende medarbejder for gennemførelse af tørreproces noteres i nedenstående
skema.
Slutprodukt

Behandling

Dato

Tidspunkt

Medarbejder
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