GLOBALG.A.P. Nyhedsbrev
fra Baltic Control Certification
Kære kunde,
Først og fremmest hjerteligt velkommen til alle jer, der har valgt Baltic Control Certification som
certificeringsorgan (CB) i år. En stor tak skal også lyde til jer alle, både gamle og nye kunder, for den
varme og venlighed vi har mødt, når vi har besøgt jer.
Nu lakker året mod enden, og det er ved at være sidste chance for at få sendt et nyhedsbrev ud til jer
med informationer om, hvad der er sket det seneste år indenfor GLOBALG.A.P. og hos os i Baltic
Control Certification.

Nye medarbejdere og mange nye kunder
Det har været et år med mange forandringer for
GLOBALG.A.P.-afdelingen i Baltic Control Certification.
Vores Scheme Manager Hanne Rasmussen sagde
desværre op i starten af året, og Lisbeth DahlmannHansen overtog posten i maj med ganske kort overlap.
Lisbeth fik en overgang hjælp fra Anne Louise Hyldgaard,
som mange af jer har talt og skrevet med, men nu er det
Danielle Kjerulff Petersen, som I har mest kontakt med.
Som mange af jer opdagede i løbet af foråret og
sommeren kan AgroManagement ikke længere certificere
indenfor GLOBALG.A.P. Baltic Control Certification har

derfor taget imod rigtig mange nye kunder – ind imellem
også kunder, som havde fået sig en grim overraskelse,
når de pludselig stod uden certifikat. Vi har forsøgt at
hjælpe alle igennem, så godt vi kunne og håber, at alle er
endt med at kunne sælge deres dejlige grøntsager og
smukke juletræer.
Det er naturligvis forbundet med en hel del udfordringer
at udvide så kraftigt, samtidig med udskiftning af en
centralt placeret medarbejder, men vi har fået nye gode
kræfter ombord, og alle har gjort deres bedste for at give
jer en god og professionel behandling.

Ny version i 2017
GLOBALG.A.P. har i juli 2017 opdateret deres
kontrolpunkter, og dermed er der også en ny version af
checklisten. Det er den checkliste I alle er blevet
certificeret efter her i 2018, men skulle der være nogen
tvivl tilbage, så er det version 5.1, som er den gældende
version. Det er vores ansvar som jeres CB at give jer

besked, når der kommer en ny version, vi beklager derfor
meget, hvis det for nogen er kommet som en
overraskelse under årets audit. Vi har strammet op på
procedurerne, så vigtig information fremover kommer ud
til jer i god tid.
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Undervisning
I 2019 vil vi begynde at tilbyde undervisning i
GLOBALG.A.P og GRASP. Det kan fx handle om de
kontrolpunker, hvor vi ofte oplever, at vores krav til
dokumentation ligger højere, end I har været vant til fra
tidligere (fx opgørelse af vanding, dokumentation vedr.
underleverandører, test af tilbagetrækningsprocedure,
massebalance og lign.). Et andet tema kunne være

information om, hvordan man forbedrer sin score i
GRASP. Hvis I har ønsker til undervisningen og temaer,
er I meget velkommen til at sende forslag og idéer til
Lisbeth på mail ld@balticcontrol.com. Der vil naturligvis
blive sendt invitationer ud, så snart
undervisningsprogrammet er på plads i det nye år.

Genoplivning af den nationale arbejdsgruppe
Sidst men ikke mindst kan vi informere om, at vi er gået i
gang med at genoplive den gamle nationale tekniske
arbejdsgruppe, som bl.a. kan udarbejde nationale
retningslinjer og en dansk udgave af checklisten.

Gruppen er åben for alle interesserede aktører, som
ønsker at blive medlem. Vi hører meget gerne fra jer, hvis
I ønsker at høre mere. Skriv til os på
ld@balticcontrol.com eller tilmeld jer hos GLOBALG.A.P.
ntwg@globalgap.org.

Afslutningsvis ønskes I alle
en rigtig glædelig jul samt
et godt og fremgangsrigt nytår.
Vi ser frem til at fortsætte det
gode samarbejde i 2019.

Med venlig hilsen

Lisbeth Dahlmann-Hansen
GLOBALG.A.P. Scheme Manager
Mobil tlf.: +45 91 23 08 08
Email: ld@balticcontrol.com

