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Godkendelse m.v.: Årligt tilsyn på Kongerslev Kalk ifm. deres
godkendelse til at oplagre og ompakke kategori 2 forarbejdet
kyllingegødning.
Kontrolleret de fysiske forhold i lagerhal 7, hvor virksomheden
1

har oplagret kategori 2 forarbejdet kyllingegødning stammende
fra Fertikal i Belgien. Det kunne konstateres, at big bags er
mærket med batchnummer og fra afsendervirksomheden er
forsynet med mærkning, hvor der står 'Kategori 2'.
Virksomheden er vejledt om, at sækkene skal mærkes med
'Kategori 2 - Forarbejdet husdyrgødning'.
Virksomheden vil fremover modtage forarbejdet
kyllingegødning fra en Hollandsk produktionsvirksomhed
gennem Horticoop. Dette vil primært være i big bags, men også
i bulk. Drøftet med virksomheden, at de skal indsende en
ansøgning om dette, idet deres godkendelse skal revideres.
Rengøringsprocedurer gennemgået mundtligt,- ingen
bemærkninger. Rester fra rengøring, som ikke kan anvendes i
produktionen, opsamles i container som sendes til deponi. Det
kunne konstateres, at virksomheden ikke var vidende om,
hvorvidt indholdet i containeren bliver sendt til forbrænding.
Virksomheden er vejledt om, at restprodukter skal bortskaffes
til forbrænding. Virksomheden vil indhente informationer om
dette hos kommunen.

X

Kontrolleret opsæknings- og ompakningsområde ved fysisk
inspektion,- ingen bemærkninger.
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Stikprøvevis kontrolleret handelsdokumenter for indkommet forarbejdet kyllingegødning fra Fertikal i Belgien
som er handlet via Big Tree. Det kunne konstateres, at Kongerslev Kalk ikke står som bestemmelsessted på de
kontrollerede handelsdokumenter. Virksomheden oplyser, at de er vidende om dette, men at det ikke har været
muligt at få angivet det korrekte bestemmelsessted via deres forhandler Big Tree. Virksomheden oplyser, at de
ikke længere modtager forarbejdet kyllingegødning via Big Tree. Det kunne endvidere konstateres, at
behandlingsmetoden er angivet som 'MANP'. Undertegnede undersøger om dette er tilstrækkeligt for at
dokumentere, at gødningen opfylder behandlingskravet på 70 grader i 60 minutter.
Virksomheden udarbejder en ny procedure for modtagekontrol at handelsdokumenter, og vil fremover ikke
modtage forarbejdet kyllingegødning fra Fertikal.
Stikprøvevist gennemgået handelsdokumenter på udgående varer til detail-butikker, f.eks. Jem&Fix.
Virksomheden er vejledt om, at de, udover kategori, også skal angive at varen er 'Forarbejdet husdyrgødning'.
Virksomheden oplyser, at de stadig arbejder på at få angivet transportens registreringsnummer på
handelsdokumentet, men at det er vanskeligt at få oplyst af transportvirksomheden.
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