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22-71242/K-000085 

Klingstrup Hgd Jørgen Schiøttz-Christensen  
Klingstrupvej 11 A 
  
5881 Skårup Fyn 

Sagsnummer:22-71242/K-000085  

Dato: 1. april 2022 

Kontrolrapport efter stikprøveøkologikontrol 2022 

Certificeringsnummer:  708965 

 

 

Landbrugsstyrelsen har været på stikprøvekontrol på din økologiske jordbrugsbedrift.  

Kontrollen omfattede følgende adresser på følgende datoer: 

Type Adresse Post nr. CVR Kontroldato 

Hovedvirksomhed Klingstrupvej 11 A 5881 14668500 25. marts 2022 

 

  

Tilstede ved kontrollen var: Klingstrup Hgd Jørgen Schiøttz-Christensen  

 

Retssikkerhedsbrev er udleveret. 

 

Konstateret på kontrollen: 

På kontrollen konstaterede vi ikke overtrædelser af økologireglerne. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Peder Kjeldgaard Gravesen 

Jordbrugskontrol 

Landbrugsstyrelsen Odense 

 

 

Kontrolmetoder Er benyttet 

i) interview med operatører og deres personale   

f) kontrol af hygiejneforholdene på operatørernes 
lokaliteter 

  

l) audit af operatører   
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c) kontrol af dyr og varer, herunder halvfabrikata, 
råvarer, afgrøder, ingredienser, hjælpemidler til 
forarbejdning og andre produkter, der anvendes til 
tilberedning og produktion af varer eller til fodring 
eller behandling af dyr 

X 

j) verifikation af målinger foretaget af operatøren 
og andre undersøgelsesresultater  

  

m) andre aktiviteter, der er nødvendige for at 
konstatere tilfælde af manglende overholdelse 

  

d) kontrol af rengørings- og 
vedligeholdelsesprodukter og –processer 

  

g) vurdering af procedurer for god 
fremstillingspraksis, god hygiejnepraksis og godt 
landmandskab samt af procedurer baseret på 
HACCP-principperne (Hazard Analysis Critical 
Control Points) 

X 

h) undersøgelse af dokumenter, 
sporbarhedsfortegnelser og andre fortegnelser, der 
kan være relevante for vurderingen af 
overholdelsen af reglerne om offentlig kontrol.  

X 

n) Andet – friteks   

e) kontrol af sporbarhed, mærkning, præsentation, 
reklame og relevant emballagemateriale. 

X 

k) prøveudtagning, analyse, diagnosticering og 
undersøgelser 

  

a) undersøgelse af den kontrol, som operatører har 
indført, og af de opnåede resultater (egenkontrol) 

  

b) kontrol af udstyr, transportmidler, lokaliteter og 
andre steder under deres kontrol og deres 
omgivelser 

X 

 


