Rådgivning om fødevarer, produktsikkerhed og kvalitet
Projektnr. 5775 og 9706
Delaktiviteter
Delaktivitet
5775
Copa
Cocega

Ansv Indhold

periode

KLB

Jan – sep
08

EU grønbog

LSH

Branchekode

LSH

Deltagelse i Quality Assurance Working group som
expert. Drøftelser og oplæg omkring GMP for
primærsektoren i EU. Herunder inddragelse af den
danske branchekode som eksempel.
Kvalitetskontrolordninger og mærkning, foreløbige
indspark til grønbog for fremtidige tiltag i EU.
Indspark til EU´s grønbog om kvalitet i
landbrugsprodukter med fokus på områderne:
Markedsstandarder, specifikke EU
kvalitetsstandarder samt øvrige kvalitetsstandarder
(3. parts auditerede)
Opdatering og ajourføring af branchekode i forhold
til seneste ændringer af lovgivning og praksis,
inklusiv sparring omkring spørgsmål til samme.
Branchekoden, vejledning samt besvarelse af
spørgsmål hertil er offentliggjort på hjemmesiden
www.lr.dk/branchekode
Kompetenceopbygning og procesoptimering i
kontrollen af produktstandarder i
primærproduktionen.
Implementering af ny lovgivning i Danish
Produktstandard og Englandsgrise samt i kontrollen
af disse standarder.
Artikel i Food Plus om branchekoder og
kvalitetskoncepter i primærproduktionen.

Generel opfølgning på justeringer i og indførelse af
nye kvalitets- og fødevaresikkerhedsstandarder med
relevans for primærsektoren. Deltagelse i
branchemøder samt i møder med
fødevarestyrelsen, plantedirektoratet samt
direktoratet for fødevareerhverv.
Informationsmøde på Landscentret om
procesoptimering vha. Lean værktøjer
Procesoptimering samt opbygning af Lean
kompetence i forbindelse med udvikling og
produktion af kurser i DLBR regi
Opbygning af Landscentrets kvalitetshåndbog på
internettet

Jan – dec
08

Procesoptimering LSH
DLBR
Certification
Ny lovgivning i
KAS
produktstandarder
Information

LSH

9706
Kvalitet i
primærsektoren

KLB

Information

LSH

Lean pilotprojekt

LSH

Digital
kvalitetshåndbog

KAS

Sept 08

Sept 08 –
dec 08
(fortsættes i
09)

Marts – maj
08
Sept 08

Juni 08

Aug 08
Jan – dec
08
Jan – dec
08

Offentliggørelse af resultater og delresultater
Titel/arrangement
Artikel: Få styr på
råvarekvalitet og
leverandører
Hjemmeside:
www.lr.dk/branchekode
Målgruppe: alle
danske landmænd

Medie/sted
Plus Proces
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